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Javni razpisi
Št. 0097/2011
Ob-3877/11
Zaprtje javnega razpisa
»Inovacijski vavčer 2011«
Izvajalec javnega razpisa Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000
Ljubljana, objavlja zaprtje javnega razpisa
»Inovacijski vavčer 2011« (JR 2/2011-446,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/11 z dne
4. 2. 2011) zaradi porabe sredstev.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 009-0001/2008
Ob-3797/11
Razveljavitev
Na podlagi četrtega odstavka 135. člena Zakona o upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 24/06 – UPB2, 126/07, 65/08 in
8/10), Občina Grosuplje, Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, izdaja sklep o razveljavitvi
sklepa, št. 009-0001/2008 (Uradni list RS,
št. 71/09).
1. Sklep o razveljavitvi Javnega razpisa za oddajo oglasnih mest in/ali oglasnih
objektov v Občini Grosuplje za sklop I.,
št. 009-0001/2008 (Uradni list RS, št. 71/09),
se razveljavi.
2. Sklep velja z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Občina Grosuplje
Št. 410-7/2011

Ob-3878/11
Popravek
V javnem razpisu za sofinanciranje humanitarnih organizacij v Občini Kočevje za
leto 2011, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 47/11 z dne 17. 6. 2011 (Ob-3543/11),
je bila ugotovljena napaka, zato na podlagi
drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 112/05
– UPB, 102/07 in 109/09) dajem popravek
javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij v Občini Kočevje za
leto 2011.
V tretji alineji drugega odstavka 4. točke
se besedilo »izvajalec predloži letno vsebinsko in finančno poročilo za leto 2011« pravilno glasi: »izvajalec predloži letno vsebinsko in finančno poročilo za leto 2010«.
Občina Kočevje
Št. 475/2011
Ob-3857/11
Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07, 56/08 in 4/10) in 6. člena
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in

kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10)
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za opravljanje dejavnosti muzejske
trgovine Gams – Galerije in muzeji
Slovenije/The Galleries and Museums
Shop na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani
(v nadaljevanju: razpis,
oznaka JR-GAMS-2011/2)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
1. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je izbor izvajalca za opravljanje dejavnosti muzejske trgovine Gams – Galerije
in muzeji Slovenije/The Galleries and Museums Shop.
Dejavnosti Gamsa vključujejo naslednje
aktivnosti:
– nabavno-distribucijsko dejavnost, ki
zaobjema nabavo, organizacijo proizvodnje,
distribucijo in trženje izbranih predmetov dobrega oblikovanja in umetnostne obrti za
vzorčno trgovino Gams na Metelkovi 2 B v
Ljubljani in druge muzejske trgovine, ki delujejo v okviru javnih ali zasebnih galerij in
muzejev v Republiki Sloveniji;
– vodenje vzorčne trgovine Gams
v pritličnih prostorih na Metelkovi ulici 2 B v
Ljubljani, v kateri se bo prodajal izbor najboljših predmetov dobrega oblikovanja in
umetnostne obrti proizvajalcev v Sloveniji,
izbor najboljših replik, spominkov in predmetov, ki jih ponujajo muzejske trgovine v muzejih in galerijah v Sloveniji, in publikacije
muzejev, galerij in drugih založnikov s humanističnimi in naravoslovnimi vsebinami,
ki praviloma niso del redne knjigarniške ponudbe v Sloveniji;
– vzorčno razvijanje poslovne strategije
in promocije muzejskih trgovin v Republiki Sloveniji, pri čemer naj vzročna trgovina
Gams v pritličnih prostorih na Metelkovi ulici
2 B v Ljubljani rabi za primer dobre prakse
in razvoja poslovanja pri prenosu znanja in
izkušenj med vsemi trgovinami v slovenski
muzejski mreži.
V Republiki Sloveniji je večina muzejskih
trgovin del kulturno-poslovnih aktivnosti javnih in zasebnih muzejev, galerij ali drugih
kulturnih institucij. Z dolgoletnim financiranjem tovrstnih dejavnosti je Ministrstvo za
kulturo omogočilo, da so kulturne institucije
udejanjale svoje kulturno poslanstvo na sodoben način. Muzejske trgovine so namreč
presečišče kulturne dediščine in sodobne
ustvarjalnosti, so hkrati promocija dela kul-

turnih institucij in potencial za razvoj kreativnih industrij.
Analiza stanja muzejskih trgovin v Republiki Sloveniji kaže, da delujejo razpršeno in
nepovezano. Za učinkoviti razvoj tega dela
kompleksnih kulturnih dejavnosti bi bilo treba povezati tiste skupne poslovne interese
muzejskih trgovin, ki bi v obliki sistemske rešitve racionalizirale poslovanje in spodbudile
nadaljnje delo vsake posamezne muzejske
trgovine. S sodelovanjem muzejskih trgovin
na decentralizirani in interesni osnovi želi
Ministrstvo za kulturo vzpostaviti neformalizirani sistem njihovega povezovanja. Ta bi
pozitivno učinkoval na uveljavljanje pomena
ustvarjalnosti v kulturi in v vsej družbi.
Ministrstvo za kulturo pričakuje od ponudnikov izvajanja dejavnosti Gamsa, da
najdejo poslovnosistemske rešitve; z njimi
bi utrdili družbeni pomen muzejskih trgovin
v Republiki Sloveniji, ki največkrat delujejo
v okviru muzejev, galerij in drugih kulturnih
institucij. Razviti morajo učinkoviti model nabave, organiziranja proizvodnje, trženja in
distribucije predmetov na ravni Republike
Slovenije z namenom, da obogatijo ponudbo predmetov dobrega sodobnega oblikovanja in etnografske in kulturne dediščine
v muzejskih trgovinah. Model mora prispevati k skupnemu razvoju muzejskih trgovin
in kreativnih industrij. Pri tem bo vzorčna
muzejska trgovina Gams, ki jo bo ponudnik
vodil na Metelkovi 2 B v Ljubljani, rabila za
model dobre prakse.
Izvajalec mora med dejavnosti Gamsa
vključiti tudi skupno promocijo muzejskih trgovin, njihovo vlogo v kulturi in v razvijanju
kreativnosti kot take. Sodobno promoviranje
zajema kulturne in družabne dogodke, izobraževanje in informiranje.
Temeljno poslanstvo izvajanja dejavnosti muzejske trgovine Gams mora ponujati
sistemske rešitve, ki izhajajo iz kulturnega
podjetništva. Poslovna priložnost izvajalca
dejavnosti Gams je v obsegu in širini delovanja morebitnih ponudnikov in morebitni
poznejši sistemski podpori, ki bi jo lahko
tako zastavljen projekt dobil iz drugih virov,
kot so na primer evropska in druga programska sredstva v okviru proračunskega
načrtovanja.
Ministrstvo za kulturo pričakuje, da bo izvajalec dejavnosti muzejske trgovine Gams
začel delati predvidoma septembra 2011,
in sicer s svetovanjem za izvedbo notranje
opreme trgovine in z vzpostavitvijo dejavnosti, ki je predmet razpisa.
Ministrstvo za kulturo bo sofinanciralo
dejavnosti Gamsa in predvidoma od sep-
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tembra 2011 zanj zagotovilo brez plačila
najemnine pritlične prostore javne infrastrukture v kulturi v velikosti 199,75 m2 na
Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani, v katerih bo
notranja oprema za izvajanje dejavnosti.
Ministrstvo za kulturo želi s financiranjem
dejavnosti muzejske trgovine Gams doseči
cilje, katerih učinki so v korist kreativnosti
in kulture:
– utrditi pomen kulturne dediščine kot
potenciala za razvoj kreativnih industrij;
– povečati dostopnost izdelkov dobrega
oblikovanja ter kulturne in etnološke dediščine;
– povezati poslovanje muzejskih trgovin
v muzejih, galerijah in drugih kulturnih institucijah v Sloveniji, da bodo skupno nastopali
do ponudnikov, proizvajalcev in distributerjev izdelkov z vsebinami kulturne dediščine
in predmetov dobrega oblikovanja;
– utrditi pomen muzejskih trgovin kot
prostorov za nakup dobrega darila ali predmeta;
– ustvariti blagovno znamko za dobro
darilo ali predmet sodobnega oblikovanja ali
kulturne dediščine;
– kakovostno nadgraditi trgovine s spominki kulturne dediščine;
– popularizirati Četrt kulture med Metelkovo in Masarykovo ulico v Ljubljani.
2. Razpisno področje: razpisno področje
so kulturne in kreativne industrije.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo
še te pogoje:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti tega razpisa;
– imajo reference in izkušnje za dejavnosti tega razpisa;
– ne izkazujejo negativnega finančnega
poslovanja v letu 2010;
– se obvezujejo, da bodo izvajale dejavnost v Vratarnici na Metelkovi ulici 2 B v
Ljubljani (izjava);
– se obvezujejo, da bodo v poslovanju
uporabljale celostno grafično podobo Gams
– Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries
and Museums Shop, ki je bil na odprtem
vabljenem anonimnem natečaju ministrstva
izbran kot najboljša rešitev (izjava);
– bodo sodelovale pri zamisli in oblikovanju notranje opreme trgovine.
4. Merila za izbor izvajalca
Ministrstvo za kulturo bo poslane ponudbe obravnavalo na podlagi teh meril:
– izvedljivost/kredibilnost celostnega poslovnega načrta: 0 do 20 točk;
– jasnost/argumentiranost celostnega
poslovnega načrta: od 0 do 20 točk;
– pozitivni učinki na vse muzejske trgovine: od 0 do 30 točk;
– pozitivni učinki na kreativne industrije:
od 0 do 30 točk.
Strokovna komisija bo za izvajanje dejavnosti Gamsa predlagala tistega prijavitelja, ki bo dosegel največ točk, vendar ne
manj kot 70.
5. Okvirna vrednost
Sredstva državnega proračuna, namenjena za predmet javnega razpisa, znašajo
za leto 2011 okvirno 90.000,00 € in za leto
2012 okvirno 80.000 € na proračunski postavki 6417. Namenjena so izvajanju dejavnosti muzejske trgovine.
Ministrstvo za kulturo bo z izbranim ponudnikom dejavnosti sklenilo dveletno pogodbo. Na poziv ministrstva bo moral izvajalec predložiti finančno poročilo in poročilo
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o delu, oboje za leto 2011, iz katerih bo
razvidno izpolnjevanje izvajanja razpisnih
dejavnosti in ki bo podlaga za nakazilo razpisnih sredstev. Prav tako bo moral predložiti načrt dela in finančni načrt za leto 2011.
Na podlagi ocene vseh poslanih dokumentov bo Ministrstvo za kulturo sklenilo aneks
k pogodbi za financiranje za leto 2012 ali pa
začelo postopek za razdrtje pogodbe.
Ministrstvo za kulturo si pridržuje pravico, da razpis ustavi, če so bo izkazalo, da
sredstev ne bo mogoče zagotoviti v njegovem proračuni.
6. Razpisni roki: razpis se začne 8. 7.
2011 in traja do 2. 9. 2011.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec;
– osnutek pogodbe;
– izjavo, s katero se izvajalec obveže, da
bo izvajal razpisane dejavnosti v objektu na
Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani in da bo uporabljal prvonagrajeno idejno rešitev celostne
grafične podobe znaka znamke Gams za
opravljanje razpisanih dejavnosti;
– tloris prostorov muzejske trgovine.
Prijava na razpis mora vsebovati naslednje prijavne dokumente:
– prijavni obrazec;
– izjavo, s katero se izvajalec obveže, da
bo izvajal razpisano dejavnost na Metelkovi
ulici 2 B v Ljubljani in da bo uporabljal prvonagrajeno idejno rešitev znaka in elementov
celostne grafične podobe znamke Gams za
opravljanje razpisane dejavnosti;
– celostno zastavljen poslovni načrt po
standardni metodologiji, ki mora vsebovati poslovne predloge (rešitve) za vsako od
spodaj navedenih vsebin:
– sistem iskanja najboljših produktov
(replik, spominkov, predmetov sodobnega
oblikovanja in izdelkov umetnostne obrti) za
dejavnosti Gams;
– načine spodbujanja proizvodnje predmetov dobrega oblikovanja in umetnostne
obrti;
– sistem prodajnih poti in prodajnih politik Gamsa;
– sistem cen in politiko cen na ravni
Gamsa;
– skupni sistem nabave in distribucije
za druge muzejske trgovine;
– promocijo in povezano trženje izdelkov v sistemu trgovin;
– ekonomiko in finančno projekcijo za
obdobje dveh let (september 2011 ̶ september 2013);
– projekcijo poslovnih učinkov skupnega projekta Gams;
– oceno delovanja Gamsa za obdobje dveh let (september 2011–september
2013).
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, Ljubljana)
med uradnimi urami. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletnih straneh
ministrstva na http://www.kultura.gov.si.
8 Rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena na originalnih
razpisnih obrazcih in vsebovati vse obvezne
prijavne dokumente in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo spreminja in dopolnjuje do preteka
razpisnega roka.
Vloga mora biti predložena na naslovu
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, najpozneje do 2. 9. 2011 oziro-

ma najpozneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku
z izpisom na prednji strani »Ne odpiraj – Prijava na razpis JR-GAMS-2011/2«. Na hrbtni
strani ovitka morata biti navedba prijavitelja
in naslov (sedež).
Za prepozno se bo štela vloga (oziroma
dopolnitev ali sprememba), ki do vključno
2. 9. 2011 ne bo oddana priporočeno na
pošto oziroma do tega dne ne bo oddana
v vložišču ministrstva. Za nepopolno se bo
štela vloga, ki ne bo vsebovala vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa
in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se
bo štela tudi vloga, ki bo na razpis prispela
kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo
dopolnil v zahtevanem petdnevnem roku.
Za neupravičenega se bo štel prijavitelj,
ki ne bo izpolnjeval v javnem razpisu določenih pogojev oziroma čigar vloga ne bo
izpolnjevala pogojev, določenih v besedilu
razpisa. Izpolnjevanje pogojev se bo ugotavljalo na podlagi obveznih dokazil in vloge
prijavitelja.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa ter
z uporabo osebnih podatkov za potrebe vodenja razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge:
– ki jih ne bodo vložile upravičene osebe in
– ki bodo prepozne.
9 Pristojna oseba za razpis: pristojna oseba za sporočanje strokovnih pojasnil je Lilijana Stepančič (lilijana.stepancic@gov.si).
10 Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
11 Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo 6. 9.
2011.
OSNUTEK
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa ministrica za kulturo Majda Širca, matična
št. 5228000000, davčna številka 48732583,
(v nadaljevanju ministrstvo)
in
……...….….., ....…….………, ...……..…….,
davčna številka: …..............................…….
(v nadaljevanju: izvajalec)
skleneta na podlagi prvega odstavka 74.
in 75. člena in 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07, 56/08 in 4/10) in 6. člena
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in
kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10)
in Odločbe ministrice št. ……, z dne ……..
POGODBO št. …………..
o sofinanciranju muzejske trgovine
Gams in oddaji nepremičnine
v brezplačno uporabo št.

ta:

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavlja-

– da je bil izvajalec izbran na javnem
razpisu z oznako JR-GAMS-2011/2 za izvajanje dejavnosti muzejske trgovine Gams
– Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries
and Museums Shop;
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– da imajo cilji izvajanja dejavnosti muzejske trgovine Gams dolgoročne učinke na
večjo dostopnost kulture;
– da je Republika Slovenija lastnica zemljišča parc. št. 3107/1, vpisanega pri vl.
št. 2391, (1737) k.o. Tabor, na katerem stoji
stavba ID št. 320 brez naslova, (1737) k.o.
Tabor;
– da je Ministrstvo za kulturo zaradi reševanja prostorskih problemov slovenskih
kulturnih institucij na podlagi sklepov Vlade
Republike Slovenije št. 360-04/93-3/19-8
z dne 28. 7. 1994 in št. 464-03/94-3/2 z dne
1. 9. 1994 prevzelo v upravljanje 2/3 celotnega kompleksa nekdanje vojašnice ob
Metelkovi;
– da je bila Stavba št. 3 (gradbena oznaka) na Metelkovi ulici v Ljubljani – prostori za
nacionalni informacijski kulturni portal, parc.
št. 3107, k.o. Tabor, na podlagi sklepa Vlade
Republike Slovenije št. 634-07/2003-1 z dne
25. 9. 2003 razglašena za javno kulturno
infrastrukturo;
– da so bile z odločbo Geodetske uprave
Republike Slovenije, Območne geodetske
uprave Ljubljana št. 02112-2589/2008-2
z dne 23. 2. 2009 v postopku parcelacije
ukinjene parc. št. 3093/2, 3106, 3108, iz njih
sta nastali novi parc. št. 3093/3 in 3093/4, in
parc. št. 3107, iz katere sta nastali novi parc.
št. 3107/1 in 3107/2, vse k.o. Tabor;
– da je Investitorju Republiki Sloveniji,
Ministrstvu za kulturo, Upravna enota Ljub
ljana, Izpostava Center 28. 2. 2008 izdala
gradbeno dovoljenje št. 351-348/2007-22 za
rekonstrukcijo objekta vratarnice nekdanje
vojašnice na Metelkovi ulici v Ljubljani na
zemljišču parc. št. 3107, k.o. Tabor in dovoljenje za spremembo namembnosti pritličja v informacijski center Ministrstva za
kulturo;
– da se da izvajalcu za čas sofinanciranja dejavnosti brezplačno v uporabo
javna kulturna infrastruktura pod pogojem,
da prevzame obveznost rednega tekočega
vzdrževanja.
2. člen
Predmeti te pogodbe so:
– sofinanciranje dejavnosti muzejske trgovine Gams – Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries and Museums
Shop,opredeljenih v predmetu razpisa JRGAMS-2011/2;
– brezplačna oddaja 199,75 m2 poslovnih prostorov v pritličju stavbe ID št. 320
Metelkova ulica 2 B, Ljubljana, (1737) k.o.
Tabor za obdobje dveh let oziroma za čas,
za katerega je sklenjena pogodba za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena z možnostjo podaljšanja, vendar ne za več kot
za skupaj pet let;
– uporaba prvonagrajene rešitve celostne grafilčne podobe Gams – Galerije in
muzeji Slovenije/The Galleries and Museums Shop za dejavnost, ki so predmet razpisa JR-GAMS2-2011.
Uporabnik mora poslovne prostore uporabljati samo za zgoraj navedene dejavnosti
iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
Ministrstvo bo sofinanciralo dejavnosti
muzejske trgovine Gams 90.000,00 € v letu
2011 in okvirno 80.000 € v letu 2012 iz proračunske postavke 6417.
Sredstva so namenjena vzpostavitvi in
izvajanju dejavnosti iz predmeta razpisa JRGAMS-2011/2.

Na poziv ministrstva bo moral izvajalec predložiti finančno poročilo in poročilo
o delu za leto 2011, iz katerega bo razvidno
izvajanje dejavnosti, ki so predmet razpisa
JR-GAMS-2011/2. Ocena skladnosti obeh
poročil z razpisnim predmetom in predloženim celostnim poslovnim načrtom bo podlaga za nakazilo drugega dela sredstev ali za
razdrtje pogodbe.
Prav tako bo moral izvajalec na poziv ministrstva do 31. januarja 2011 predložiti načrt dela in finančni načrt za leto 2012, sprejetje katerih bo podlaga za sklenitev aneksa
k pogodbi za financiranje za leto 2012.
4. člen
Ministrstvo bo sredstva za izvajanje dejavnosti muzejske trgovine Gams nakazalo
na transakcijski račun izvajalca št. …..... pri
banki ….....…
Ministrstvo bo sredstva nakazalo vsako leto v dveh obrokih v naslednjih deležih
in predvideni dinamiki:
– izplačilo sredstev do višine 70 odstotkov, namenjenih dejavnosti v letu 2011, bo
izvedeno 30. dan po podpisu pogodbe;
– izplačilo preostalega deleža sredstev,
namenjenih dejavnosti v letu 2011, bo izvedeno po potrditvi vsebinskega in finančnega
poročila za leto 2011 30. dan po prejemu
zahtevka za izplačilo;
– izplačilo sredstev do višine 70 odstotkov, namenjenih dejavnosti v letu 2012, bo
izvedeno 30. dan po podpisu aneksa k pogodbi;
– izplačilo preostalega deleža sredstev,
namenjenih dejavnosti v letu 2012, bo nakazano po potrditvi vsebinskega in finančnega
poročila za leto 2012 30. dan po prejemu
zahtevka za izplačilo.
5. člen
Izvajalec se obvezujejo, da bo v poslovanju dejavnosti, ki so predmet razpisa JPGAMS-2011/2, uporabljal celostno grafično
podobo Gams – Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries and Museums Shop, izbrano na odprtem vabljenem anonimnem
natečaju ministrstva kot prvonagrajeno rešitev avtorjev Mihe Kosmača in Kaje Kopitar,
katere lastnik avtorskih pravic je Ministrstvo
za kulturo.
Izvajalec se tudi obvezuje, da se o vseh
dodelavah in drugi uporabi celostne grafične podobe Gams dogovarjal z avtorjema za
svoj račun.
Vse nadaljnje izdelave in uporabe celostne grafične podobe, narejene za račun
izvajalca, so last ministrstva.
6. člen
Izvajalec se zaveže, da bo sodeloval pri
zamisli in oblikovanju notranje opreme trgovine.
7. člen
Izvajalec prevzame v uporabo opremljene prostore iz drugega odstavka 2. člena
te pogodbe v skladu s 75. členom Zakona
o izvajanju javnega interesa v kulturi in se
zaveže redno kriti vse njemu pripadajoče
obveznosti rednega tekočega vzdrževanja,
in sicer:
– stroške dobave energije (elektrike, plina, toplovoda – ogrevanje);
– stroške odvoza smeti in odpadkov;
– stroške čiščenja uporabnikovih prostorov, skupnih prostorov, delov, objektov in
naprav stavbe in funkcionalnega zemljišča;
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– čiščenje in odstranjevanje snega in
ledenih sveč s strehe stavbe;
– stroške porabe vode;
– stroške kanalizacije in drugih komunalnih storitev;
– stroške deratizacije in dezinfekcije;
– stroške protipožarne varnosti;
– stroške zavarovanja;
– sorazmerne stroške varovanja;
– stroške obratovanja in vzdrževanja
uporabnikovih prostorov in skupnih prostorov, delov, objektov in naprav stavbe in funkcionalnega zemljišča;
– individualne stroške, ki gredo v celoti
v breme uporabnika – stroške telefona, faksa, računalniškega omrežja in drugih komunikacijskih naprav in podobno;
– stroške upravljanja;
– sorazmerne stroške izvajalcu pripadajočih morebitnih parkirnih mest v podzemni
garaži;
– nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča.
Izvajalec je dolžan plačevati zgoraj navedene stroške, vezane na uporabo in obratovanje prostorov, pooblaščenemu podjetju,
upravniku stavbe ali neposredno ministrstvu.
8. člen
Izvajalec ne sme oddajati prostorov
v podnajem ali drugačno uporabo niti deloma niti v celoti.
9. člen
Izvajalec je dolžan prostore uporabljati
in vzdrževati in ravnati z opremo kot dober
gospodar.
Izvajalec je dolžan popraviti oziroma povrniti vso škodo, ki bi jo v prostoru in opremi
in v skupnih prostorih, delih in napravah
stavbe in na funkcionalnem zemljišču povzročil sam ali bi nastala v zvezi z opravljanjem dejavnosti.
Izvajalec je dolžan povrniti škodo v roku
30 dni od dneva, ko je škoda zapisniško
ugotovljena.
10. člen
Izvajalec ne sme spreminjati prostorov,
vgrajevati opreme in izvajati drugih posegov,
razen rednih vzdrževalnih del.
11. člen
Izvajalec je dolžan v roku 30 dni obvestiti
upravljavca o vsaki statusni spremembi oziroma drugi spremembi, ki bi lahko vplivala
na pogodbeno razmerje.
12. člen
Ta pogodba preneha:
a) z odpovedjo pogodbe:
– če izvajalec na poziv ministrstva
ne predloži finančnega in vsebinskega poročila za leto 2011, iz katerih je razvidno, da
ni izvedel dejavnosti, ki so predmet razpisa
JR-GAMS-2011/2;
– če izvajalec na poziv ministrstva ne
pripravi zadovoljivega finančnega in vsebinskega načrta za leto 2012 za izvajanje dejavnosti, ki so predmet razpisa JRGAMS-2011/2;
– če izvajalec uporabi sredstva ministrstva v drug namen, kot je določen s to pogodbo;
b) z odstopom od pogodbe:
– če izvajalec ne začne uporabljati prostorov, kot je določeno s to pogodbo oziroma brez upravičenega razloga ali jih več kot
dva meseca ne uporablja;
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– če izvajalec odda prostore v podnajem
ali drugačno uporabo deloma ali v celoti;
– če ne uporablja prostorov v skladu
s to pogodbo, ali jih uporablja brez potrebne skrbnosti, tako da se dela občutnejša
škoda;
– če ne plačuje redno stroškov tekočega
vzdrževanja;
– če je nastala do sprememba namembnosti javne kulturne infrastrukture, v kateri
so prostori;
– če izvajalec kako drugače krši določila
te pogodbe.
Če to pogodbeno razmerje preneha
zaradi odstopa ali odpovedi, je izvajalec
dolžan izročiti prostore, proste oseb in stvari, v posest ministrstvu najpozneje v roku
30 dni po prejetju obvestila o odstopu ali
odpovedi in v istem roku vrniti vsa nakazana sredstva.
Če pri izročitvi prostorov nastane zamuda, se stranki dogovorita, da je izvajalec za
vsak dan zamude dolžan plačati ministrstvu
stroške tekočega vzdrževanja.
13. člen
Pogodbeni stranki določata kza skrbnika/skrbnike pogodbe:
– dr. Stojan Pelko za ministrstvo,
– ….. ……………. za izvajalca.
14. člen
Pogodbeni stranki zagotavljata, da nobena stranka ali kateri od njenih podizvajalcev,
agentov, zastopnikov ali katere koli tretja
stranka v njihovem imenu ni ponudila, dala,
zahtevala, sprejela ali se strinjala s kakršno koli neupravičeno denarno koristjo ali
kakršno koli nedovoljeno koristjo drugačne
narave za:
– pridobitev posla ali
– sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
– opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
– drugo ravnanje ali opustitev, s katerim
je Ministrstvu za kulturo povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene
koristi predstavniku ali posredniku Ministrstva za kulturo, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te
klavzule je že sklenjena in veljavna pogodba nična.
15. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi s to
pogodbo, bosta pogodbeni stranki poskušali
zgladiti sporazumno, sicer je za reševanje
sporov v zvezi s to pogodbo pristojno sodišče v Ljubljani.
16. člen
Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko
jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
17. člen
Ta pogodba je sestavljena v 4 izvodih;
izvajalec prejme en izvod, ministrstvo pa
tri izvode.
Izvajalec

Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo
Majda Širca,
Ministrica

Datum:

Datum:
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Javni razpis za opravljanje dejavnosti muzejske trgovine Gams – Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries and Museums Shop na
Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani (oznaka JR-GAMS-2011/2)
Izjava prijavitelja
Izjavljamo:
a) da bomo izvajali razpisane dejavnosti v pritličnih prostorih na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani,
b) da bomo uporabljali idejno rešitev znaka in celostne grafične podobe znamke Gams za opravljanje razpisanih dejavnosti, ki ja je
Ministrstvo za kulturo izbralo na natečaju za idejno rešitev znaka in osnovnih elementov celostne grafične podobe znamke Gams avtorjev
Kaje Kopitar in Mihe Kosmača in katere lastnik je ministrstvo, da bomo vse uporabe in morebitne spremembe urejali z avtorjema celostne
grafične podobe in da bomo brezplačno prenesli v last ministrstva vse uporabe in morebitne predelave celostne grafične podobe, ki jih
bomo v obdobju izvajanja dejavnosti naročili pri avtorjih celostne grafične podobe.
Datum:

Žig in podpis odgovorne osebe:

Javni razpis za opravljanje dejavnosti muzejske trgovine Gams – Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries and Museums
Shop na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani
(oznaka JR-GAMS-2011/2)
Prijavni obrazec
Naziv prijavitelja:
Sedež (naslov):
Statusno-organizacijska oblika predlagatelja:
Davčna številka:
Transakcijski račun:
Naziv banke in ekspozitura:
Telefon/mobilni telefon odgovorne osebe:
Telefaks:
Elektronska pošta:
Kontaktna oseba in funkcija:
Telefon in elektronski naslov kontaktne osebe:
Odgovorna oseba (in funkcija):
Datum:

Podpis odgovorne osebe (in žig)

Ministrstvo za kulturo

Ob-3870/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Ministrstvo), na podlagi:
– četrtega odstavka 29. člena Uredbe
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih
2011–2013 (Uradni list RS, št. 4/11 in 40/11,
v nadaljevanju: Uredba),
– Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004
z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004
o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev
za proizvajanje in trženje čebelarskih pro
izvodov (UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004,
str. 83), zadnjič spremenjene z Uredbo
Komisije (EU) št. 726/2010 z dne 12. avgusta 2010 o spremembi Uredbe (ES)
št. 917/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za pro
izvajanje in trženje čebelarskih proizvodov
(UL L št. 213 z dne 13. 8. 2010, str. 29),
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– Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005
z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 209 z dne
11. 8. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene
z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne
25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES)
št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009,
str. 3),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (uredba o enotni SUT), (UL L št. 299 z dne 16. 11.
2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo
Komisije (EU) št. 513/2010 z dne 15. junija
2010 o spremembi Priloge VI k Uredbi Sveta
(ES) št. 1234/2007 v zvezi s prilagoditvijo
kvot od tržnega leta 2010/2011 dalje v sektorju sladkorja (UL L št. 150 z dne 16. 6.
2010, str. 40) in
– Sklepa Komisije z dne 14. 9. 2010
o odobritvi programa za izboljšanje pro
izvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki
ga je predložila Slovenija v skladu z Uredbo
Sveta (ES) št. 797/2004 (Uradno obvestilo
Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji, Bruselj, S-G, Greffe (2007) D/205049 z dne 14. 9. 2010), in
vseh sprememb, ki jih je Komisija odobrila,
objavlja
javni razpis
za oddajo vlog v okviru ukrepa
subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih
matic za leto 2011
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic.
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepov v okviru ukrepa subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih
matic znaša do 29.615 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
– PP 9443 – Program ukrepov
v čebelarstvu – 07- 13 – EU, v višini do
14.807,50 EUR,
– PP 9448 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07- 13 – slovenska udeležba, v višini
do 14.807,50 EUR.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50% upravičenih
stroškov.
2. Vlagatelji
Vlagatelji za ukrep Subvencioniranje
vzrejevalcev čebeljih matic so vzrejevalci,
ki so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih
matic v letu 2010 najmanj za 5 odstotkov
glede na vpisane čebelje matice v izvorno
rodovniško knjigo v preteklem programskem
letu, kar pomeni, da so bile vzrejene od 1. 5.
2009 do 31. 8. 2010 ter izpolnjujejo podrobneje predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega
javnega razpisa.
3. Predmet podpore
Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic,
če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih
matic v letu 2010 najmanj za 5 odstotkov
glede na vpisane čebelje matice v izvorno
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rodovniško knjigo v preteklem programskem
letu, kar pomeni, da so bile vzrejene od 1. 5.
2009 do 31. 8. 2010.
4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev
morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge.
Vlagatelj lahko pridobi sredstva za Subvencijo čebeljih matic v okviru ukrepa Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic samo
na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Splošni pogoji za dodelitev podpore za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev
čebeljih matic:
– vlagatelj mora izpolniti pogoj iz druge
točke tega javnega razpisa;
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev podpore po tem javnem razpisu. Vlogi morajo biti priložene vse priloge in
dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa;
– vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa.
4.3 Za dodelitev subvencije za ukrep
Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic morajo vlagatelji izpolnjevati naslednje
pogoje:
– vlagatelj mora biti vpisan v register
čebelnjakov (v nadaljnjem besedilu: CRČ)
najpozneje dan pred oddajo vloge;
– vlagatelj mora v CRČ sporočati podatke o številu čebeljih družin v svojih čebelnjakih v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov;
– vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti
v stečajnem postopku, v postopku prisilne
poravnave ali v postopku likvidacije;
– vlagatelj mora priložiti kopijo odločbe
ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih
matic za leto 2011 in potrdilo o vzreji za
posamezno vzrejno sezono za katero vlaga vlogo;
– vlagatelj mora priložiti potrdilo o številu čebeljih matic, ki so vpisane v izvorno
rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki
ureja zootehniške standarde za plemensko
kranjsko čebelo, v preteklem programskem
letu, ki ga prejme od druge priznane rejske
organizacije;
– vlagatelj mora priložiti potrdilo o pravilni izvedbi direktnega testa v letu 2010,
ki ga prejme od druge priznane rejske organizacije;
– vlagatelji se zavežejo, da bodo vzrejali
čebelje matice še najmanj pet let po prejeti
pomoči, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah. Kot višja sila ali izredne
okoliščine po tem javnem razpisu štejejo
zlasti: smrt prejemnika sredstev, dolgotrajna
nezmožnost prejemnika sredstev za delo,
razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati
na dan prevzema obveznosti, uničenje čebelnjakov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, kužna živalska bolezen, ki prizadene vse čebelje družine ali njihov del;
– o višji sili ali izrednih okoliščinah mora
prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena
oseba pisno ali v elektronski obliki obvestiti
Agencijo Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju:
Agencija), in predložiti ustrezna dokazila
v desetih delovnih dneh od dneva, ko je
prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti;
– prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev
sredstev še najmanj pet let od datuma prejema sredstev po tem ukrepu.

5. Višina subvencije
Subvencija vzrejevalcem čebeljih matic,
ki uveljavljajo subvencijo za gospodarske
čebelje matice znaša 1,5 € na čebeljo matico, za rodovniške čebelje matice pa subvencija znaša 5 €.
Na podlagi Zakona o dohodnini (Uradni
list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 103/10 in 9/11 – ZUKD-1) bo Agencija pri izdaji odločb za ukrep subvencioniranje čebeljih matic upoštevala obveznost
obračuna akontacije dohodnine izplačanih
sredstev.
6. Vloga
6.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in oddana
z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno
s podpisano in v primeru pravne osebe žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili
v skladu s razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
6.2 Vloge, ki ne bodo vložene s skladu
z napotili iz prejšnjega odstavka, in ki ne
bodo dopolnjene v skladu z morebitnim pozivom za dopolnitev, se bodo zavrgle s sklepom.
6.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na agenciji, tel. 01/580
77 92, vsak ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se
lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov: aktrp@gov.si. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/ in agencije
– http://www.arsktrp.gov.si/ (v nadaljevanju:
spletna stran).
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Obvestilo o zaprtju
tega razpisa bo objavljeno na spletni strani
ministrstva.
7. Rok in način prijave
7.1 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana (velja poštni žig), od dne
objave tega javnega razpisa v Uradnem listu
RS, do objave obvestila o zaprtju javnega
razpisa, ki bo objavljeno na spletnih straneh
ministrstva in agencije (v primeru, da bodo
porabljena vsa sredstva za ukrep pred iztekom tržnega leta EU 2011) oziroma najkasneje do 31. avgusta 2011. Vlagatelj lahko
vlogo vloži tudi na vložišču agencije.
7.2 Vloge, vložene pred objavo tega javnega razpisa in vloge, vložene po objavi
Obvestila o zaprtju javnega razpisa, oziroma
ki bodo vložene po 31. avgustu 2011, se
bodo zavrgle.
7.3 Vloge, ki ne bodo poslane s priporočeno pošto na naslov agencije oziroma
vložene na vložišču agencije, se bodo zavrgle.
7.4 Na ovojnici vloge mora biti razviden
datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označen s strani pošte oziroma vložišča agencije, ime, priimek
in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID
številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja za podporo: Ne odpiraj
– Vloga na javni razpis: Subvencioniranje
vzrejevalcev čebeljih matic
8. Obravnava vlog in postopek odobritve
8.1 Agencija odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti
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po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po
vrstnem redu popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisane pogoje do porabe razpoložljivih sredstev za ukrep.
8.2 Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpoložljivih sredstev, Agencija v primeru, da imata zadnji dve ali več
popolnih in vsebinsko ustreznih vlog na
ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje popolne vloge, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda teh prispelih vlog.
8.3 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj.
O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni
pisno.
8.4 Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki žrebanje vodi, imenuje predstojnik agencije izmed javnih uslužbencev,
zaposlenih na agenciji.
8.5 Žrebanje se opravi v uradnih prostorih agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik.
Zapisnik podpišejo člani komisije, ki so nadzirali žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje,
in vlagatelji, če so prisotni.
8.6 Odpiranje vlog ni javno.
8.7 V primeru nepopolne vloge se za datum in čas prejema dopolnitve vloge štejeta
datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolnitve na pošti ali oddaje v vložišču agencije.
Ko agencija prejme dopolnjeno vlogo, se
dopolnjena vloga ponovno pregleda.
8.8 Če je vloga po dopolnitvi popolna,
se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno
številko.
8.9 Poziv za dopolnitev vloge zaradi
manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na
seznam prejetih ali popolnih vlog.
8.10 Če se vloga, ki je bila pozvana na
dopolnitev ne dopolni v celoti v roku, se
s sklepom zavrže.
8.11 Rok za dopolnitev vloge je praviloma osem dni po vročitvi poziva za dopolnitev.
8.12 Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu časa oddaje popolne
vloge.
8.13 Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev
v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja.
V nasprotnem primeru se vloga zavrne in
ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo.
8.14 Sredstva se vlagatelju odobrijo
z odločbo, ki jo izda agencija.
8.15 Z odločbo je na podlagi predloženih
ustreznih dokazil določena višina odobrenih sredstev. Vlagatelj, ki mu je bila izdana
odločba o odobritvi sredstev, postane upravičenec.
8.16 Sredstva agencija izplača na transakcijski račun upravičenca.
8.17 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po javnem
razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije.
V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz
naslova lokalne samouprave.
8.18 Sredstva se ne dodelijo za dejavnosti zunaj območja Republike Slovenije.
8.19 Pred izdajo odločbe se lahko opravi
kontrola na kraju samem. Kontrola na kraju samem ali inšpekcijski pregled se lahko
opravi tudi 5 let po zaključku ukrepa oziroma
po izplačilu.

8.20 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev hraniti še najmanj pet let po prejemu
sredstev na transakcijski račun.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 4301-31/2010
Ob-3871/11
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, 03/10, 31/10 in
79/10) in 219. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje operacij
za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje
2011 do 2013 – UJR1 v okviru
Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete Trajnostna raba energije,
prednostne usmeritve
Učinkovita raba električne energije
1. Ime in sedež sofinancerja: 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. 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 financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4), Energetski zakon
(Uradni list RS, št. 27/07 – UPB, 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),
Uredba o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS,
št. 60/06 in 54/10), Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
(Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10),
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,
03/10, 31/10 in 79/10), 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 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skla-
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du in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1,
z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006), Nacionalni strateški referenčni okvir za obdobje 2007–2013,
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013,
Odločitev organa upravljanja o potrditvi instrumenta »Javni razpis za sofinanciranje
operacij za energetsko učinkovito prenovo
javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013
– UJR1« v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne
usmeritve »Učinkovita raba električne energije« št. KS OP ROPI/6/2/002-0-MG z dne
1. 7. 2011.
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 (v
nadaljevanju: UJR1). Finančne spodbude
so namenjene občinam za naložbe v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter
krmilnih sistemov javne razsvetljave.
Prenova lahko vključuje investicijsko
vzdrževalne posege in rekonstrukcije obstoječih objektov javne razsvetljave za povečanje energetske učinkovitosti sijalk in
svetilk.
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, št. 89/08 in 25/09).
Sofinanciranje se v okviru javnega razpisa vrši v obliki subvencij.
3.1 Upravičeni nameni
Namen razpisa je povečanje energetske
učinkovitosti javne razsvetljave, ki se doseže z zamenjavo tehnološko zastarelih ter
potratnih in vgradnjo sodobnih energetsko
varčnih in okolju prijaznih svetilk ter krmilno
regulacijske opreme. Cilj je, da se s prenovo javne razsvetljave doseže ekonomično
zmanjšanje porabe elektrike.
Upravičeni nameni programa sofinanciranja javne razsvetljave so:
I. zamenjava:
– zamenjava in namestitev varčnih in
okolju prijaznih svetilk1,
– zamenjava in vgradnja varčnih svetil2
in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih
naprav3,
– rekonstrukcija in predelava ter postavitev ali gradnja nove nadomestne pomožne
opreme (drogovi, konzole), v primeru, da
prijavitelj strokovno utemeljeno spreminja
1
Svetika je priprava, ki prižgana oddaja
svetlobo. Svetilke so obešene, ali pritrjene na
strop ali steno in rabijo za namestitev vira uvojni okov ali natični spoj ter nosijo senčnik za
zakrivanje samega vira.
2
Izraz svetilo uporabljamo za poimenovanje različnih virov svetlobe npr. žarnica, sijalka.
Sijalka je svetlobni vir, kjer svetloba nastaja na
osnovi razelektrenja v plinu. To so npr. fluorescenčne sijalke, natrijeve, metalhalogenidne
in živosrebrove sijalke, medtem ko so žarnice
tisti viri, ki proizvajajo svetlobo z žarenjem ali
inkadescenco, to so klasične žarnice in halogenske žarnice.
3
Šteje izvedba v kompletu ali npr. vgradnja
kompaktnih fluorescenčnih sijalk.
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postavitev (lokacijo) svetilk ali da se v investicijski dokumentaciji izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oziroma cenejša
od predelave;
II. uvedba:
– vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja,
– oprema za učinkovito daljinsko krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne
razsvetljave;
III. upravljanje:
– izdelava investicijske in projektne dokumentacije,
– opravljanje strokovnega nadzora izvedbe operacije,
– oprema za spremljanje porabe in izvajanje energetskega knjigovodstva javne
razsvetljave,
– stroški informiranja in obveščanja javnosti.
Tehnični pogoji:
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.
Za energetsko učinkovite izdelke, ki so
uporabljeni za izvedbo operacije, morajo biti
upoštevane vse zahteve in uredbe evropskega pravnega reda, ki se nanašajo na
izvajanje Direktive Evropskega parlamenta
in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za
okoljsko primerno zasnovo izdelkov oziroma
na njeno prenovitev: Direktiva 2009/125/ES
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih
z energijo (prenovitev).
Glede okoljske ustreznosti mora biti izvedba zunanje razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07,
109/07 in 62/10), nadalje: Uredba o svetlobnem onesnaževanju.
Skladnost mora biti zagotovljena v času
predaje in prevzema opreme v uporabo oziroma ob zaključku izvedbe operacije (izjava
o skladnosti opreme na dan primopredaje je
sestavni del primopredajnega zapisnika).
Pri določanju prihrankov rabe energije
oziroma normativnih letnih učinkov UJR1 se
uporabljajo metode v skladu s Pravilnikom
o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS,
št. 4/10 s spremembami). Uporaba metod
se nanaša na pripravo vloge in smiselno
pri pripravi poročila o rezultatih obratovanja
naprav, kolikor podatki o prihrankih ne temeljijo na spremljanju porabe s standardnimi
merilnimi enotami.
3.2. Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški so stroški brez DDV
za dobavo in vgradnjo opreme za energetsko učinkovito razsvetljavo, ki je določena
z načrtom prenove oziroma dispozicijo posegov v okviru projekta/ operacije.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni
le v okviru upravičenih namenov te vsebine
in sicer za:
– nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju prijaznih svetilk,
– nabavo in vgradnjo varčnih svetil in
odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav,
– rekonstrukcijo in predelavo pomožne
opreme ter postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), v primeru, da prijavitelj strokovno
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utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo)
svetilk ali se v investicijski dokumentaciji
izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oziroma cenejša od predelave,
– nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter
opreme za daljinsko krmiljenje javne razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij
obratovanja razsvetljave,
– stroške upravljanja investicije (priprava, nadzor izvedbe in spremljanje po izvedbi) v deležu do 10% predračunske vrednosti upravičenih stroškov operacije, ki se
nanašajo na:
– izdelavo projektne in investicijske dokumentacije (ID), za katero so priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri čemer izvedba
(datum računa) ni starejša od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge, ter so označena
skladno z Navodilom organa upravljanja za
informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013,
– strokovno-tehnični nadzor izvedbe
operacije, ki je dogovorjen v pogodbi o izvedbi operacije in je opravljen s strani tretje
osebe,
– nabavo in vgradnjo nove opreme za
merjenje in spremljanje porabe električne
energije za javno razsvetljavo ter nabavo in
zagon opreme za izvajanje energetskega
knjigovodstva javne razsvetljave,
– stroške informiranja in obveščanja.
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 s strani upravičenca
plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili
skupnosti in nacionalnimi predpisi (vključno
z zakonodajo, ki ureja javno naročanje).
Neupravičeni stroški so primeroma:
– stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih osvetljevalnih naprav,
– postavitev nove razsvetljave ali gradnja nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), razen v primeru, da prijavitelj
strokovno utemeljeno spreminja postavitev
(lokacijo) svetilk ali da v ID izkaže, da je
zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme cenejša od predelave,
– razširitev razsvetljave, ki presega optimizacijo glede na upravičene stroške,
– DDV za upravičence, ki so davčni zavezanci, davek na promet nepremičnin in
drugi davki,
– naprave ali deli naprav, ki so financirane z lizingom,
– stroški najemanja kreditov, zavarovanj
in upravnega postopka, priprave vloge itd.,
– nakup rabljene opreme, pilotnih naprav
in prototipnih naprav.
Upravičeni stroški se presojajo, določajo
in dokazujejo v skladu z Navodili organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013.
3.3 Prijavitelji in upravičenci:
Do prijave je upravičena posamezna občina ali občina, ki je v imenu ene ali več

občin pooblaščena za nosilca investitorskih
poslov, v primeru, da je prijavljena operacija predmet financiranja dveh ali več občin.
Prijavitelj postane upravičenec, ko je podpisana pogodba o sofinanciranju.
Upravičenci do subvencije morajo izpolnjevati pogoje od 25. do 28. člena Pravilnika
o spodbujanju učinkovite rabe energije in
rabe obnovljivih virov energije.
3.3.1. Prijavitelj posamezna občina:
Do prijave so upravičene posamezne občine, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
– da imajo urejeno opravljanje izbirne
lokalne gospodarske javne službe izvajanja
javne razsvetljave, semaforjev in prometne
signalizacije v naselju
– da imajo zagotovljena sredstva lastne
udeležbe v občinskem proračunu, oziroma
da imajo zaprto finančno konstrukcijo za
izvedbo prijavljenega projekta
– da se razvoj energetike v občini ureja
z lokalnim energetskim konceptom.
Dokazila:
– Odlok lokalne skupnosti o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne
službe izvajanja javne razsvetljave, semaforjev in prometne signalizacije v naselju,
ki določa način opravljanja te izbirne javne
gospodarske službe, skladno z Zakonom
o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP in 38/10 – ZUKN)
– isti ali poseben odlok lokalne skupnosti ali drug ustrezni pravni akt (koncesija,
sklep o podelitvi, drugo), ki določa izvajalca
izbirne lokalne gospodarske javne službe
izvajanja javne razsvetljave, semaforjev in
prometne signalizacije
– dokument o zagotovljenih sredstvih za
izvedbo operacije (odlok o veljavnem proračunu lokalne skupnosti in NRP, v katerega je
uvrščen projekt, ki je predmet vloge za načrtovano obdobje izvajanja operacije; lastni
viri občine obsegajo sredstva proračuna in
kredite občine)
– odlok ali sklep o sprejemu lokalnega
energetskega koncepta občine.
3.3.2. Prijavitelj pooblaščena občina za
več občin:
Do prijave je upravičena občina, ki je
v imenu ene ali več občin pooblaščena za
nosilca investitorskih poslov, v primeru, da je
prijavljeni projekt predmet financiranja dveh
ali več občin.
Do prijave so upravičene samo občine, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje in sicer:
– občina prijavitelj mora biti pooblaščena
za vodenje investitorskih poslov na podlagi
veljavne medsebojne pogodbe. V pogodbi
mora biti določeno, da pooblaščena občina
kot upravičenec jamči in je odgovorna za
izvedbo celotne operacije, da bo izvedla vsa
javna naročila operacije in ji bodo izplačani
tudi upravičeni stroški, ki bodo nastali in
bodo plačani v obdobju upravičenosti. Ministrstvo bo pogodbo o sofinanciranju z nepovratnimi sredstvi sklenilo s pooblaščeno
občino,
– da imajo urejeno opravljanje izbirne
lokalne gospodarske javne službe urejanje
javne razsvetljave, semaforjev in prometne
signalizacije v naselju,
– da imajo zagotovljena sredstev lastne
udeležbe v občinskih proračunih, oziroma
da imajo zaprto finančno konstrukcijo za
izvedbo prijavljenega projekta,
– da se razvoj energetike v občinah ureja
z lokalnim energetskim konceptom.
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Dokazila:
– s strani vseh v projektu sodelujočih občin podpisana pogodba o skupnem projektu
in pooblastitvi občine nosilke investitorskih
poslov,
– odloki lokalnih skupnosti o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne
službe urejanje javne razsvetljave, semaforjev in prometne signalizacije v naseljih,
ki določajo način opravljanja te izbirne javne
gospodarske službe, skladno z Zakonom
o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93). Te odloke lokalnih skupnosti
o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe morajo poleg pooblaščene občine priložiti k vlogi tudi vse občine,
ki so vključene v projekt – operacijo,
– odloki lokalnih skupnosti ali drugi ustrezni pravni akti (koncesija, sklep o podelitvi,
drugo), ki določajo izvajalca izbirne lokalne
gospodarske javne službe urejanja javne
razsvetljave, semaforjev in prometne signalizacije v naseljih za pooblaščeno občino
in vse občine, ki so vključene v projekt –
operacijo,
– odlok o veljavnem proračunu občine in
veljavni Načrti razvojnih programov (NRP),
v katerega je uvrščen projekt, ki je predmet
vloge za načrtovano obdobje izvajanja projekta pooblaščene občine in sprejeti NRP za
načrtovano obdobje izvajanja vseh občin,
vključenih v projekt (lastni viri občine obsegajo sredstva proračuna in kredite občine),
– odloki ali sklepi o sprejemu lokalnega
energetskega koncepta udeleženih občin.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
4.1. Splošni pogoji:
1. Predmet operacije mora biti skladen s predmetom javnega razpisa in določili
javnega razpisa in razpisne dokumentacije. V primeru, da le del operacije ni skladen s predmetom tega javnega razpisa in
razpisne dokumentacije, morajo biti stroški
neskladnega dela operacije opredeljeni kot
neupravičeni stroški operacije.
2. Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec
operacije. Rok za izvedbo operacije sme
biti največ 18 mesecev od oddaje vloge na
razpis MG, oziroma pri operacijah, za katere
so bile vloge oddane po 30. 3. 2012, največ
do 30. 9. 2013.
Vrednost operacije po tem razpisu
mora znašati najmanj 200.000 EUR (brez
DDV).
3. Za projekt morajo biti, ob upoštevanju sredstev iz tega javnega razpisa, v celoti
zagotovljeni viri financiranja (zaključena finančna konstrukcija). V primeru, da viri niso
dokazljivi, se vloga zavrne.
4. Vloga za dodelitev nepovratnih
sredstev mora biti predložena v skladu
z zahtevami javnega razpisa in razpisne
dokumentacije. Razpisna dokumentacija
določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. Vsi obrazci vloge in vse priloge
morajo biti vsebinsko usklajeni, izkazovati
morajo identične podatke za operacijo, ki
je predmet prijave na razpis. Vlogi se priložijo dokumenti po vrstnem redu določenem
v razpisni dokumentaciji. Če dokument ni
potreben, se na navedenem mestu priloži
izjava, da uporaba ni predvidena, podpisana
s strani odgovorne osebe.
5. Pri izvedbi operacij mora biti dosledno upoštevana vsa veljavna zakonodaja
ter pravila izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji.

6. Prijavitelj mora vsa dela ter naročila
blaga in storitev, ki jih bo izvajal zunanji izvajalec, oddati v skladu z ZJN-2. Sklenjene
pogodbe kot tudi dokazila o izvedbi postopkov pred odločitvijo o oddaji predstavljajo
sestavni del dokumentacije o izvedbi operacije.
7. Prijavitelj mora upoštevati Navodila
organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007
– 2013.
8. Vloga mora biti v celoti izdelana
v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem
jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. V primeru neskladja med
dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku,
se kot zavezujoča upošteva uradni prevod
v slovenskem jeziku.
9. Prijavitelj mora predložiti podpisano
izjavo:
a. o seznanitvi in strinjanju z vsebino
javnega razpisa za sofinanciranje energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave
za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske
in prometne infrastrukture za obdobje 2007
– 2013, razvojne prioritete Trajnostna raba
energije, prednostne usmeritve Učinkovita
raba električne energije in o seznanitvi in
strinjanju z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa,
b. o označevanju operacij, informiranju
in obveščanju javnosti skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in in veljavnim
Navodilom organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskih in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007 – 2013,
c. o hranjenju dokumentacije o operaciji
ter upoštevanju omejitev glede sprememb
operacije v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES,
d. o dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu
organu ter drugim nadzornim organom,
e. o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne
zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno
stopnjo,
f. o seznanitvi z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila
dodeljena operaciji,
g. o upoštevanju zakonodaje s področja
integritete in preprečevanja korupcije (Zakon
o integriteti in preprečevanju korupcije – Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 30/11),
h. o morebitnih že pridobljenih nepovratnih sredstvih za iste upravičene stroške,
i. da projekt, ki je predmet tega razpisa
ne bo ustvarjal prihodkov,
j. da operacije pred vložitvijo vloge ni
začel izvajati, pri čemer začetek izvajanja
investicijskega projekta pomeni začetek izvajanja gradbenih del ali zavezujoče naročilo
opreme.
k. da ni zadržkov iz razlogov navedenih
v naslednjih dveh odstavkih
– Sredstev na tem javnem razpisu ne
more pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi
kršitve pogodbe o sofinanciranju operacije
oziroma projekta, prepovedano sodelovanje
na razpisih Ministrstva za gospodarstvo ali
njegovih izvajalskih institucij. Vloga, ki bi jo
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vložil tak prijavitelj, neposredni ali posredni
udeleženec v razpisu, bo zavrnjena.
– Na razpisu ne morejo sodelovati prijavitelji, ki prijavijo projekt za isti namen,
ki je že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, ali EU proračuna in če skupna
višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja
v skladu s tem razpisom.
Za vse navedbe v izjavi, velja, da lahko
MG, v primeru kršitve navedbe, odstopi od
pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do vračila.
4.2. Posebni pogoji
1. Za operacijo mora biti izdelana in
s strani odgovorne osebe prijavitelja podpisana ID, izdelana skladno z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). ID
mora vključevati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o operaciji in zagotavljanje
spremljanja učinkov operacije.
2. Sestavni del ID mora biti
– analiza obstoječega stanja naprav
javne razsvetljave pred prenovo, ki lahko
temelji na izvedbi posebnega energetskega
pregleda ali drugi aktualni predhodni študiji
o primernosti ukrepov za učinkovito javno
razsvetljavo, ki jo izdela strokovni izvajalec,
ki ni proizvajalec oziroma dobavitelj opreme,
ki je predmet operacije.
3. Priloge ID morajo biti
– natančen in ažuren pregled s popisom lokacij. K tehnični analizi obstoječega
stanja je potrebno zajeti pregled letne porabe elektrike ter stroškov elektriko (Obrazec
1.1),
– načrt (dispozicijo) operacije, pripravljen na osnovi izhodišč analize ki ga je
podpisal projektant (Obrazec 1.2),
– elaborat svetlobno tehničnih izračunov in načrtom izvedbe za referenčne odseke ter navedbo tehničnih specifikacij vse
opreme za obnovo razsvetljave, ki ga je
izdelal in podpisal projektant.
4. Pri pripravi ID prijavitelj upošteva
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.
– pri naročanju izvedbe prijavitelj kot
sestavni del tehničnih specifikacij upošteva
priporočila oziroma po uveljavitvi uredbe naroča v skladu z Uredbo o zelenem javnem
naročanju. Temeljne zahteve so dosegljive
na: http://www.mf.gov.si/slov/javnar/uredba/
uredba%20ZeJN%2017_01_1 0.pdf, http://
www.mf.gov.si/slov/javnar/uredba/Priloga%2007_razsvetljava_17_01_2010.pdf
5. V elaboratu svetlobno tehničnih izračunov, mora biti z izračuni dokazano, da
se bo stanje razsvetljave izboljšalo. Izboljšanje obstoječega stanja pomeni:
– zmanjšanje instalirane moči obstoječih svetilk ob doseganju enakih ali boljših svetlobno-tehničnih lastnosti osvetljenih
površin,
– prilagoditev svetilk na minimalno
potrebno osvetljenost v smislu optimizacije predimenzioniranih svetilk,
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– ostale prilagoditve obstoječih svetilk,
ki izboljšujejo stanje osvetljevanja ob zmanjšanju moči svetilk;
– glede zahtev osvetljevanja v primerih
enakih in tipično podobnih odsekov osvetljevanja zadošča referenčni izračun, uporabljen z razširitvijo na nadalje enega ali več
enakih oziroma tipično podobnih odsekov.
Za posamične svetilke, ki so bodisi del t.i.
orientacijske razsvetljave ali samostojne, je
potrebno prikazati referenčni izračun, uporabljen z razširitvijo na nadalje več enakih
oziroma tipično podobnih svetilk.
Rešitve, ki so pripravljene za
posamezni(e) referenčni(e) odsek(e), za
katere(ga) so natančno opredeljene vse
karakteristične vrste svetilk, se v primerih
tipično enakih svetlobnih izboljšav odsekov
pod nadzorom projektanta lahko prenesejo
na druge podobne odseke prenove javne
razsvetljave.
6.Upravičenec se obvezuje, da bo imel
ustrezno ločen knjigovodski sistem oziroma
posebno knjigovodsko evidenco za operacijo. Razen v primeru stalnega sistemskega
izvajanja obratovalnega monitoringa javne
razsvetljave se obvezuje voditi energetsko
knjigovodstvo javne razsvetljave najmanj tri
letna obračunska obdobja po zaključku operacije ne glede na to, ali izvaja splošno energetsko knjigovodstvo lokalne skupnosti.
5. Merila za izbiro operacij:
Merili za izbor sta oceni o specifičnih
minimalnih prihrankih operacije T1 in o učinkovitosti investicije T2.
Minimalni prihranki operacije so spodnja
meja pričakovanih letnih prihrankov operacije in pomenijo minimalno letno zmanjšanje
porabe elektrike, ki se določijo z izračunom
po metodi normiranih prihrankov na osnovi metodologije Pravilnika o metodah za
določanje prihrankov energije pri končnih
odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10 s spremembami).
Merilo T1 je ocena, podana v številu
točk, ki je delež minimalnih prihrankov operacije na število novo vgrajenih nadomestnih
svetilk, pomnožen s faktorjem 0,12.
T1 [število točk] =

minimalni prihranki operacije [kWh/leto]
število novo vgrajenih nadomestnih svetilk

* 0,12

Kot ustrezni delež v minimalnih prihrankih operacije se lahko prizna tudi pričakovane prihranke ki jih izračunana strokovna
institucija na osnovi analize konkretne aplikacije ali temeljijo na ekonomske upravičenosti oziroma energetskem pregledu, ki je
osnova za svetlobno tehnični projekt prenove in izdelavo ID.
Dodatno se lahko priznava delež prihrankov na osnovi redukcij oziroma regulacije UJR1, če se z izračunom v tehničnem
elaboratu in opisu izvedbe operacije jasno
dokaže obseg redukcije, to je zmanjšanja
napajalne energije z zmanjšanjem moči in
skrajšanjem časa obratovanja.
Merilo T2 je ocena, podana v številu točk
po izrazu spodaj, in sicer na osnovi povprečno predvidenih stroškov za vzdrževanje
v primerjavi z predvidenimi stroški za elektriko in vzdrževanje v istem obdobju (letno
in po stalnih cenah), pri čemer se upošteva
pozitivna ocena, T2 ≥ 0.
T2 [število točk ≥ 0] = 70 –

stroški vzdrževanja razsvetljave
* 100
skupaj stroški elektrike in vzdrževanja razsvetljave

Vloga mora doseči minimalen seštevek
točk po obeh kriterijih T = T1+ T2 ≥ 30,00
točk, drugače se zavrne.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so obravnavane v okviru ene prioritetne skupine, presega
razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena po vrstnem redu glede na ugotovljeni
seštevek točk. Prednost pri dodelitvi bodo
imele operacije z večjim seštevkom števila
točk T = T1 + T2. V primeru, da je na 2 decimalki zaokroženo število doseženih točk za
dve ali več prijavljenih operacij povsem enako, se prednostno obravnava tista prijava,
ki ima večji seštevek s povečanim številom
decimalnih mest.
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 Učinkovita
raba električne energije.
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
14.000.000,00 EUR in sicer:
– 11.900.000,00 – PP 9622 Trajnostna
energija – 07-13 – EU,
– 2.100.000,00 – 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 – EU: v višini 5.950.000,00 EUR,
– PP 9624 – Trajnostna energija –
07 – 13 – slovenska udeležba: v višini
1.050.000,00 EUR.
za leto 2013 na:
– PP 9622 – Trajnostna energija – 07 –
13 – EU: v višini 5.950.000,00 EUR,
– PP 9624 – Trajnostna energija –
07 – 13 – slovenska udeležba: v višini
1.050.000,00 EUR.
Sredstva prispevata Republika Slovenija
v 15% deležu in Evropski kohezijski sklad
v 85% deležu.
6.2. Višina sofinanciranja
Skladno s Pravilnikom o spodbujanju
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih
virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in
25/09) se spodbude za izvedbo operacij dodeljujejo v obliki nepovratnih sredstev (subvencij). Dodeljena subvencija lahko znaša
največ 50 odstotkov vrednosti upravičenih
stroškov operacije.
Od skupne višine sofinanciranja predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega
sklada, opredeljena v okviru prednostne
usmeritve »Učinkovita rabe električne energije«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
»Trajnostna raba energije« 85% – ni delež
in slovenska udeležba v okviru iste prioritete
15% – ni delež.
Pravica do finančne spodbude v obliki
nepovratnih sredstev oziroma subvencije se
dodeli s sklepom in se določi v maksimal-
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nem absolutnem znesku na osnovi presoje
izračuna normiranih prihrankov po izvedbi, in sicer po kriteriju za vsakih 250 € na
MWh letno prihranjene električne energije
vendar ne več kot 50 odstotkov vrednosti
upravičenih stroškov operacije z dodatkom
do 10% predračunsko upravičenih stroškov
operacije za upravičene stroške za izdelavo
investicijske in projektne dokumentacije, za
strokovni nadzor in za vzpostavitev (nabavo in zagon opreme sistematičnega nadzora) izvajanja energetskega knjigovodstva,
stroške informiranja in obveščanja javnosti.
Upravičencu bo navedeni upravičeni strošek priznan na osnovi dokazil o stroških
izdelave ID, s priloženimi kopijami originalnih računov oziroma drugih verodostojnih
knjigovodskih listin, ki izkazujejo nastanek
obveznosti upravičenca od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge.
Kriteriji za dodelitev sofinanciranja so podani v spodnji tabeli:
Skupina

I.

II.

III.

Upravičeni namen
zamenjava in namestitev varčnih in
okolju prijaznih svetilk
zamenjava in vgradnja varčnih svetil,
odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih
naprav
rekonstrukcija, gradnja nove
nadomestne pomožne opreme
vgradnja regulatorjev in krmilnih
sistemov osvetljevanja

Osnova
razlika v instalirani moči

Kriterij za dodelitev
250 € / MWh letno

razlika v instalirani moči

250 € / MWh letno

razlika v instalirani moči

250 € / MWh letno

povprečno zmanjšanje moči oziroma
zmanjšanje obratovalnih ur
(od 4000 ur)
oprema za krmiljenje in izvajanje
povprečna stopnja redukcije oziroma
redukcij
zmanjšanja obratovalnih ur
Izdelava ID, strokovni nadzor in oprema strokovno vodenje operacije
za spremljanje rabe in izvajanje
energetskega knjigovodstva, stroški
informiranja in obveščanja javnosti
6.3. Nakazila in poročila
Sredstva se upravičencu nakažejo na
podlagi zahtevka za izplačilo, s priloženimi
fotokopijami računov (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. Iz specifikacij računov mora
biti jasno razvidna izpolnitev zahtev za skladnost z upravičenimi nameni tč. 3.1 razpisa. Zahtevku morajo biti priložena dokazila o plačilu vseh obveznosti do izvajalcev
ter poročilo o izvedeni operaciji (gl.: Priloga
1 k pogodbi) ki podaja bistvene podatke
o operaciji.
Zahtevku mora biti priložen popolna vsebina zahtevka za sofinanciranje:(gl.: Priloga
2 k pogodbi) v skladu z navodilom za pripravo zahtevka za sofinanciranje.
Višina sofinanciranja je določena z višino
ob zahtevku izkazanih upravičenih izdatkov,
ki se povrnejo upravičencu v odobrenem
deležu sofinanciranja.
Upravičenec mora po enem letu ter
v naslednjih dveh letih po oddaji zahtevka
za izplačilo na MG dostaviti letno poročilo z obratovalnimi podatki in o doseženih
prihrankih, ki ga je sestavil na osnovi knjigovodstva porabe in obratovalnih stroškov
oziroma obratovalnega monitoringa za okvir
operacije UJR1. Tri leta po izstavitvi zahtevka za sofinanciranje mora upravičenec
po končanju obračunske sezone oziroma

250 € / MWh letno
250 € / MWh letno
10% predračunske vrednosti
upravičenih stroškov operacije
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po pripravi poročila o porabi javnih sredstev
oziroma realizacije proračuna upravičenca
in najkasneje do 15. marca dostaviti na MG
izpolnjen obrazec na listu rezultat UJR1, ki
je sestavni del Priloge 3 k pogodbi: Poročilo
o rezultatih obratovanja energetsko učinkovite razsvetljave.
Kolikor rezultati v poročilu o rezultatih
operacije brez utemeljenega in opravičljivega razloga praktično ne dosegajo načrtovanega zmanjšanja rabe najmanj do obsega
minimalnih prihrankov ali upravičenec ne
dostavi pravočasno obrazca iz Priloge 3,
mora upravičenec vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila.
6.4. Pogodba
MG in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju operacije na podlagi
sklepa.
Sredstva za vse neupravičene stroške
mora v celoti zagotoviti prijavitelj. Slednje
velja tudi za eventualno povečane upravičene in neupravičene stroške, ki bi izhajali
iz sklepa MG, ki posameznim stroškom iz
vloge ni priznal statusa upravičenosti.
7. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Stroški, ki so nastali pred oddajo vloge
na razpis MG, z izjemo stroškov izdelave ID
(tehnični elaborat z elementi investicijskega programa ali samostojna predinvesticijska zasnova in investicijski program), ki so
označeni po zahtevah označevanju operacij,
informiranju in obveščanju javnosti skladno
z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja, niso upravičeni do
sofinanciranja po tem javnem razpisu.
Izdatki, ki bodo nastali po 30. 9. 2013
niso upravičeni do sofinanciranja po tem
javnem razpisu.
Operacija se mora fizično in finančno
zaključiti najkasneje v 18 mesecih od oddaje
vloge na razpis MG, oziroma pri operacijah,
za katere so bile vloge oddane po 30. 3.
2012, najkasneje do 30. 9. 2013.
Izplačila za zahtevke, posredovane po
30. 9. 2013, je možno le v izjemnih primerih
in ob predhodnem soglasju MG.
8. Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisuje poraba sredstev v letih 2012 in 2013.
V vlogi na javni razpis je treba časovno
opredeliti porabo, ki jo prijavitelji načrtujejo
v letu / letih izvajanja investicije, glede na
rok 30.9. za izstavitev zahtevka za tekoče
leto.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega
razpisa (datum prejema zadnjega zahtevka
za plačilo s strani upravičenca na MG), se
zaključi 30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke,
posredovane po tem datumu, razen v izjemnih primerih in ob soglasju Ministrstva za
gospodarstvo, niso več mogoča.
9. 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 – UJR1« ter polnim naslovom prijavitelja
v levem zgornjem kotu ovojnice.
V primeru obsežnejše dokumentacije je
potrebno mape oziroma fascikle z vlogo
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oddati v isti ovojnici, lahko pa tudi v več
ovojnicah, pri čemer je potrebno vsako
enako opremljeno ovojnico dodatno označiti s številko ovojnice in skupnim številom
ovojnic.
Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo. V operaciji je v smiselno
celoto lahko združeno več delov projekta
na več lokacijah v pristojnosti prijavitelja.
Operacija je lahko združena s sodelovanjem
dveh ali več občin, za kar lahko prijavitelj pripravi eno vlogo. V nasprotnem se v skladu
z razpisom lahko dokumentira posamične
operacije in predloži posamične vloge.
Vloge za prvo odpiranje morajo biti
oddane najkasneje do 31. 8. 2011, sicer
bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog
ali s sklepom zavržene, kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev
na predhodnem odpiranju.
Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so: 30. 11. 2011, nadalje v štirimesečnih
razmikih vsako prvo delovno sredo v mesecu. 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 9. 1. 2013.
10. Datum odpiranja vlog
Vse pravilno in pravočasno vložene 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 najkasneje do 7. 9. 2011 za
prvi rok in najkasneje do 8. 12. 2011 za drugi
rok. Naslednja odpiranja vlog se bodo pričela najkasneje šesti delovni dan po roku, do
katerega so morale biti predložene vloge.
Pozivanje k dopolnitvi posamezne formalno nepopolne vloge bo izvedeno v roku
8 dni od odpiranja vloge. Prijavitelj bo lahko
vlogo dopolnil v roku 15 dni od prejema
poziva za dopolnitev vloge. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat.
Prijavitelj ne more vsebinsko dopolnjevati
vloge, npr. z dokumenti, ki so bili izdani kasneje, kot je bila vložena vloga. Nepopolna
vloga, ki jo prijavitelj v zahtevanem roku ne
dopolni, se zavrže.
11. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni
od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog.
Prijavitelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi
nepovratnih sredstev, se bodo morali v roku
najkasneje 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj odzvati, sicer se bo štelo,
da so umaknili vlogo za dodelitev sredstev.
12. Upravni spor
Zoper odločitev MG o vlogi za dodelitev
sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana,
v roku trideset dni od dneva vročitve sklepa,
in sicer neposredno vložena na sodišču ali
pa se mu pošlje po pošti. Tožba se vloži
v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku.
Tožbi je potrebno priložiti upravni akt, ki se
izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
V upravnem sporu je na podlagi Zakona
o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08)
ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso in sicer po tarifni številki 6111 v znesku

148,00 EUR. Taksa se plača na prehodni pod
račun sodišča, določen za plačevanje taks.
13. 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: andrej.pagon@gov.si, jozef.pogacnik@gov.si,
jani.turk@gov.si do objave o porabi sredstev.
14. Dodatne informacije
Ministrstvo za gospodarstvo bo v 10 dneh
po objavi v Uradnem listu RS organiziralo
informativni dan za prijavitelje. Čas in kraj
bosta objavljena naknadno na spletnem naslovu »http://www.mg.gov.si/«
Kontaktne osebe za dodatne informacije
v zvezi z razpisno dokumentacijo so mag.
Andrej Pagon, Jožef Pogačnik in mag. Jani
Turk. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: andrej.pagon@gov.si, jozef.pogacnik@gov.si, jani.turk@gov.si, oziroma
po faksu: 01/400-33-99.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-3868/11
Na podlagi določil Okvirnega sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim
zveznim svetom o izvajanju slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje socialnih razlik v razširjeni Evropski
uniji, sklepa št. 510-3/2009/1 z dne 24. 2.
2009, pogodbe o izvajanju nalog vmesnega
organa za Sklad za nevladne organizacije
in sklad za male projekte v okviru partnerstva št. C1538-10P000043 ter dodatka št
1 k tej pogodbi, vmesni organ Sklada za
NVO in za male projekte v okviru partnerstva
zbira predloge projektov nevladnih organizacij na področjih socialnega varstva, varstva
okolja in narave ter predloge malih projektov
partnerskega sodelovanja med Slovenskimi
in Švicarskimi neprofitnimi organizacijami.
Podrobnejše informacije v zvezi
z razpisom, Smernice za prijavitelje projektnih predlogov in prijavni obrazci so na voljo
na spletni strani vmesnega organa, www.
svicarski-prispevek.si.
Rok za prejem vlog je ponedeljek, 10. oktobra 2011 do 12. ure.
Vmesni organ bo v pomoč pri pripravi prijav na razpis organiziral informativne delavnice. Datumi in kraji delavnic bodo objavljeni
na omenjeni spletni strani.
Regionalni center za okolje
za vzhodno in srednjo Evropo
Št. 33001-10/2011-1
Ob-3788/11
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08 – ZKme-1), Odloka o proračunu Občine Muta za leto 2010
(MUV, št. 8/10), in Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Muta za programsko
obdobje 2007–2013 (MUV, št. 26/07, 6/08)
Občina Muta objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Muta v letu 2011
I. Naročnik: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
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in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Muta v letu 2011 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
2. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
3. Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepe iz 1. točke prejšnjega člena:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki ustrezajo merilom za majhna
in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijski pro
izvodov in imajo sedež na območju Občine
Muta ali posedujejo kmetijska zemljišča na
območju Občine Muta in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za zagotavljanje tehnične podpore
iz 17. člena:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
(3) za ukrepe iz 20. člena:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti transporta
IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Muta za leto 2011.
Skupna višina razpisanih sredstev znaša
41.980,00 EUR.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
I. Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
Skupna višina razpisanih sredstev znaša
17.150,00 EUR
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo.
1.1. posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo,
1.2 urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
15.000,00 EUR
Predmet pomoči:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma

prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov, vključno z jagodišči, nasadov
oljčnikov ter hmeljišč;
– nakup in postavitev rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
1.2 Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi dejavniki.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS
Radlje ob Dravi);
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja (samo A obrazec);
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
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– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba (KSS Radlje ob Dravi);
o upravičenosti naložbe, če je ta večja od
50.000 EUR;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov
(GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211)
ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov
(GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov
(GERK 1240, 1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420)
ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma
drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
Sofinancira se:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki, vendar največ
do 1.500,00 EUR na posameznega upravičenca;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja, vendar največ do 1.500,00 EUR
na posameznega upravičenca;

Stran

1652 /

Št.

55 / 8. 7. 2011

– če naložbe izvajajo mladi kmetje, se
intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem
načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe
1698/2005). Naložba se lahko izvede v obdobju pet let po prevzemu kmetije.
Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi, …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke,….)
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče);
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in
postavitev opore in ograje, nakup sadilnega
materiala, postavitev mrež proti toči, …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov (oprema za ograditev in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, pašni aparat,
ureditev napajališč, …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, analize zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja, vključno z apnenjem, nakup
in sejanje travnega semena, razen drenažna dela in material za drenažo, …);
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc,…).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh
proračunskih let oziroma 500.000 EUR na
območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
2.150,00 EUR.
Predmet pomoči:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja,
– krepitev človeških virov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi
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dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh oraganizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore,
– upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev;
– pri zahtevku mora biti priložen spisek
udeležencev svetovanja.
Občina Muta z izvajalci sklene pogodbo,
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Omejitve:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih
dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih
držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– pomoč lahko krije do 100% upravičenih
stroškov, vendar največ do 1.500,00 EUR
na posameznega upravičenca;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičeni stroški so naslednji:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije,...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.

4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in
tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
internetne strani).
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
II. Pomoči de minimis
Skupna višina razpisanih sredstev znaša
24.830,00 EUR.
3. Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
17.830,00 EUR.
Predmet pomoči:
Financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Cilji ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih in zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec izvajalec transporta mora
biti registriran za opravljanje dejavnosti tovornega transporta;
–
upravičenec/izvajalec
transporta
mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj;
–
upravičenec/izvajalec
transporta
mora predložiti seznam lokalnih odročnih
prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno;
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport;
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca registrirane dejavnosti; v primeru, da je vključen v sistem
DDV, mora biti vlagatelj davčni zavezanec;
– izvajalec ne sme biti v finančnih težavah;
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– potrdilo organizatorja prevoza.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za prevoze v nižini;
– za prevoze izven občine.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se do:
– do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
Upravičeni stroški so:
– operativni stroški tovornega prevoza /
kilometer v odročnih krajih.
Odročna območja: Sv. Primož nad Muto,
Pernice, Sv. Jernej nad Muto, Mlake, Gortina (k.o. Zg. Gortina).
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
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Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
7.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
Financiranje stroškov naložb, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne
dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe
dopolnilne dejavnosti, za namen:
– predelava kmetijskih proizvodov (mesa,
mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob,
pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu in čebeljih izdelkov, zelišč,
gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah in izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njene
okolice, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh
del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin
za piknike;
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno
krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka
v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki
iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljenih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem;
– izobraževanje na kmetiji, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Cilji ukrepa:
Povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora iti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.

Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU in nakup pro
izvodnih pravic.
Višina sofinanciranja
Sofinancira se do:
– do 50% upravičenih stroškov, vendar
največ do 1.500,00 EUR na upravičenca.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
V. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt do 12. 8. 2011.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Muta v letu
2011«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2011«, na naslov Občina Muta, Glavni
trg 17, 2366 Muta. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora
biti vsaka vloga v svoji kuverti.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan, in sicer bo odpiranje vlog dne,
16. 8. 2011. Komisija bo opravila pregled
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu.
Odpiranje vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem po
tem razpisu odloča direktor občinske uprave
ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih
sredstev, namenu in opravičljivih stroških za
posamezen ukrep. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za
katera so sredstva namenjena. Hkrati se jih
pozove k podpisu pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se
uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku
8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene
in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
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od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune
oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti
dostavljena na Občino Muta najkasneje do
15. 11. 2011.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za ukrepe, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa. Račune
z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot
račune z datumom po 15. 11. 2011 komisija
ne bo upoštevala.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2011. Pogoj za dodelitev
sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Muta za leto 2011.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Muta spremlja in preverja
komisija pri prejemnikih na terenu.
V primeru nenamensko porabljenih
sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Muta za
programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
Opomba: občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Brezplačna razpisna dokumentacija je
od dneva te objave do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine
Muta (www.muta.si) ali pa jo v tem roku
zainteresirani lahko dvignejo v tajništvu Občine Muta, tel. 02/887-96-00, v času uradnih
ur: v ponedeljek od 8. ure do 14.30; v sredo
od 8. ure do 16.30, v petek od 8. ure do
12.30.
Občina Muta
Št. 410-263/2011
Ob-3789/11
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Medvode za
programsko obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2011, občinska uprava
Občine Medvode objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Medvode
v letu 2011
I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2011
v okvirni višini 93.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
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II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)

Višina
sredstev

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo (ukrep 1)
63.000 EUR
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 7) 15.000 EUR
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetijah
15.000 EUR
III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep 1. in 2. točke poglavja II:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrep iz 3. točke poglavja II:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci.
(3) za sredstva 4. točke poglavja III.:
– 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 Medvode.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – Ukrep 1
Okvirna višina razpisanih sredstev je
63.000 EUR (PP 4.4.1.1).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali.
Predmet podpore:
a. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo (sušilne naprave, puhalniki
in razmetalniki);
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme (specialna mehanizacija – kosilnice, samonakladalne prikolice za seno, obračalniki,
zgrabljalniki, cepilci za drva, freze, specialne sejalnice in česala, stroji za izdelavo
sekancev);
– naložbe v posodobitev hlevov (boksi za
teleta z napajalniki,);
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo;
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi dejavniki.
b. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,

– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2011 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja ali posestni list, ki ni starejši od 3 mesecev,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da je investicija
večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti
poslovni načrt,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov: ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali ostalih trajnih nasadov (GERK
1240, 1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
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– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije na območjih
z omejenimi dejavniki oziroma do 40% upravičenih stroškov za ostala območja,
– najvišji znesek dodeljene pomoči
posameznemu podjetju ne sme preseči
400.000 EUR v obdobju treh proračunskih
let.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih
treh letih niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode za področje kmetijstva.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – Ukrep 7
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
15.000 EUR (PP 4.4.1.1).
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov
usposabljanja – subvencija udeležencem
izobraževanja je do 50%,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje,
– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih
prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na
tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
– stroški publikacij 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.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe, da
ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti
kmetijskega gospodarstva,
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev.
Upravičenci:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.),
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev in
ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev je
15.000 EUR (PP 4.4.1.1).
Cilj ukrepa
Povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetijah.
Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji – sredstva za izdelavo projektov;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi
za to pooblaščena pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
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– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov,
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
500 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih
treh letih niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode za področje kmetijstva.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Medvode
v letu 2011«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec lahko zainteresirani dobijo v razpisanem roku v Oddelku za proračun in finance Občine Medvode ali na
sedežu Kmetijsko svetovalne službe ali na
spletnem mestu, www.medvode.si.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2011,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
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Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Kolikor prejemnik iz neupravičenih razlogov
odstopi od pogodbe, ni upravičen do državnih pomoči iz občinskega proračuna naslednjih pet let.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
proračun Občine Medvode za leto 2011.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
vključno 31. 8. 2011 do 12 ure, oziroma
mora biti najpozneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Prepozne in nedovoljene vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji
bodo o tem posebej obveščeni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
VIII. Mesto oddaje vloge
Vlogo je potrebno posredovati na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode. Vloga mora biti
oddana v zapečatenem ovitku z oznako »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis – kmetijstvo«. Vloge sprejemamo tudi ob uradnih
delovnih dnevih oziroma v času uradnih ur
na Občini Medvode, Oddelek za proračun in
finance oziroma v tajništvu občine.
Kontaktne osebe:
– Občina Medvode, Oddelek za proračun
in finance, Cesta komandanta Staneta 12,
(tel. 361-95-18 – Sanja Malej ali po e-pošti:
malej@medvode.si),
–
Kmetijska
svetovalna
služba
(tel. 361-82-86 – Mojca Lovšin in Primož Ločniškar ali po e-pošti: kss.medvode@lj.kgzs.si).
Informacije o razpisu so objavljene na
spletnih straneh Občine Medvode, www.
medvode.si.
Občina Medvode
Št. 4301-0001/2011-4
Ob-3790/11
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo ZSV-UPB2), 2.
in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS,
št. 72/04 in 113/08), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99,
28/99, 127/03, 125/04, 60/05, 120/05, 2/06,
140/06, 120/07, 90/08 in 121/08), 48. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 67/06), Odloka o organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu in
merilih za določanje plačil storitev v Občini
Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 78/00
in 100/05), Odloka o pogojih in postopkih
za podeljevanje in prenehanje koncesije za
pomoč družini na domu v Občini Dol pri
Ljubljani (Uradni list RS, št. 20/08), objavlja
Občina Dol pri Ljubljani
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
storitev Pomoč družini na domu
v Občini Dol pri Ljubljani
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina
Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol
pri Ljubljani, tel. 01/530-32-40.
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II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je podelitev 1 koncesije za
izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč
družini na domu na območju Občine Dol pri
Ljubljani.
III. Krajevno območje izvajanja storitev:
območje izvajanja storitev obsega vsa naselja na celotnem območju Občine Dol pri
Ljubljani.
Koncesionar prevzame od sedanjega izvajalca storitve oskrbovance iz razpisanega
območja izvajanja koncesije. Koncesionar in
sedanji izvajalec koncesije se pisno dogovorita o prevzemu oskrbovancev in pri tem
upoštevata predpise s področja socialnega
varstva.
IV. Opis storitve
Storitev obsega naslednje oblike storitve:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
V. Obseg razpisane koncesije: storitev
se praviloma izvaja največ osem ur dnevno,
pet dni v tednu, razen izjem, ko se za nujne
primere storitev lahko izvaja tudi čez vikende in dela proste dneve. Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ štiri
ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, v skladu s pogoji, ki jih določa Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99,
28/99, 127/03, 125/04, 60/05, 120/05, 2/06,
140/06, 120/07, 90/08 IN 121/08, v nadaljevanju Pravilnik o standardih in normativih).
VI. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesija se bo začela izvajati predvidoma
1. oktobra 2011 oziroma takoj po podpisu
pogodbe o koncesiji. Koncesija se podeli
za obdobje 10 let in se lahko v skladu z veljavnimi predpisi podaljša največ enkrat, in
sicer za čas, za katerega je bila sklenjena
koncesijska pogodba.
VII. Uporabniki storitve
Uporabniki storitve so skladno s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih,
4. člena Odloka o organiziranju, izvajanju in
financiranju socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Dol pri Ljubljani:
– osebe, starejše od 65 let, ki so zaradi
starosti ali pojavov, ki spremljajo starost,
nesposobni za samostojno življenje;
– osebe mlajše od 65 let, ki so se znašle
v stiski zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja;
– osebe s statusom invalida po Zakonu
o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb;
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega
centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno
življenje;
– hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali duševnem razvoju, ki niso
vključeni v organizirane oblike varstva.
VIII. Viri financiranja storitve
Storitev se v skladu 100. členom Zakona
o socialnem varstvu ter s pogoji in postopki,
določenimi v Zakonu o socialnem varstvu in
Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri
plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 110/04 in 124/04, v nadaljevanju
Uredba o oprostitvah), Odloka o organizaciji

in izvajanju pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Dol
pri Ljubljani, financira iz prispevkov uporabnikov in iz občinskega proračuna.
IX. Način izvajanja storitve in določitev
cene: način izvajanja storitve se uredi s koncesijsko pogodbo.
Ceno storitve na podlagi predloga koncesionarja in v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06,
8/07 in 5/09), 19. členom Odloka o pogojih
in postopkih za podeljevanje in prenehanje
koncesije za pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani in 8. členom Odloka
o organizaciji in izvajanju pomoči družini na
domu in merilih za določanje plačil storitev
v Občini Dol pri Ljubljani, določi koncedent.
X. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih se uredijo v skladu
s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi
akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih
s področja socialnega varstva.
XI. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali
fizična oseba, ki v skladu s 7., 8. in 10. členom Pravilnika o koncesijah in 4. členom
Odloka o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč
družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani
izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma,
da je podružnica pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija (v nadaljevanju storitev),
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve,
– da zagotavlja strokovno in kakovostno
izvajanje storitev (zaposlitev zadostnega
števila strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev) ter zagotavlja ustrezno vodenje
izvajanja koncesijske dejavnosti,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
XII. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev iz XI. točke tega razpisa in
o sposobnosti za izvajanje storitve
Ponudnik mora ob prijavi predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
prejšnje točke:
– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji oziroma vpisu
v register, ki ne sme biti starejše od treh
mesecev,
– priglasitveni list pristojne uprave za
javne prihodke,
– organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, da
jih bo oziroma se bodo zaposlili pri ponudniku,
– podroben program dela izvajanja javne
službe za čas podelitve koncesije, iz katerega bo razvidno doseganje ciljev, ki jih
narekuje veljavni nacionalni program na področju socialnega varstva,
– projekcijo finančnega poslovanja za
petletno obdobje od predvidenega začetka
izvajanja javne službe,
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– dokazila o opremi za izvajanje javne
službe, iz katerih je razvidno izpolnjevanje
minimalnih tehničnih pogojev, ali projekt
opreme,
– izjavo o finančni in poslovni sposobnosti,
– izračun cene, oblikovane v skladu
s predpisano metodologijo za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev na zakonsko predpisanih obrazcih,
– izjavo, da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot
jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve,
za katero se razpisuje koncesija,
– izjavo, da bo delovna razmerja zaposlenih urejal v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakonom in drugimi akti, ki veljajo
za zaposlene v javnih zavodih s področja
socialnega varstva,
– izjavo, da je prijavitelj pravna ali fizična
oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti
s področja razpisane koncesije v Republiki
Sloveniji,
– izjavo, da v celoti sprejema vse pogoje
iz te razpisne dokumentacije in da izrecno
dovoljuje Občini Dol pri Ljubljani, da opravi
kakršnekoli poizvedbe oziroma pridobitev
dokazil pri pristojnih javnih organih, ustreznih zavodih in pravnih osebah in s tem dovoljuje posredovanje zahtevanih podatkov,
– izjavo, da so vsi navedeni podatki točni
in resnični.
Če se na razpis prijavi pravna ali fizična
oseba, ki je na podlagi zakona pridobila dovoljenje za delo, lahko namesto dokazila iz
prve alineje priloži odločbo o vpisu v register
zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo
socialno varstvene storitve.
Ponudnik mora za dokaz finančne in poslovne sposobnosti priložiti najmanj naslednja dokazila:
– letne računovodske izkaze za obdobje
zadnjih 3 let, ki morajo biti revidirani, tudi če
ponudnik k reviziji sicer ni zavezan,
– revizijsko poročilo računovodskih izkazov iz prejšnje alineje z mnenjem pooblaščenega revizorja,
– podatke o kapitalski strukturi ponudnika,
– podatke o morebitnih posojilih, ki so
bila najeta za izgradnjo prostorov in hipotekah ter drugih stvarnih pravicah na prostorih
za izvajanje storitve,
– podatke o morebitnih drugih obveznostih.
Če ponudnik posluje krajši čas od treh
let, mora priložiti dokazila za obdobje poslovanja. Če iz priložene zadnje bilance stanja izhaja izguba, mora biti pokrita do poteka roka za prijavo na razpis (sklep organa
upravljanja in računovodski izkaz).
Fizični osebi, ki priloži odločbo o vpisu
v register zasebnikov in pravnih oseb, ki
opravljajo socialno varstvene storitve, ni potrebno revidirati računovodskih izkazov, če
k temu ni zavezana, in ni potrebno priložiti
revizijskega poročila.
XIII. Kriteriji in merila za izbiro ponud
nika:
– orientacijska cena storitve, izražena za
1 efektivno uro – do 60 točk,
– kvaliteta predloženega petletnega programa izvajanja storitev z vidika organizacije dela, števila in usposobljenosti kadrov,
tehničnih pogojev (sredstva in oprema) in
metod dela – do 20 točk,
– oddaljenost sedeža in pisarne (ali enote) od območja izvajanja storitve – do 5
točk,

– ponudbo drugih storitev socialnega
servisa – do 5 točk,
– reference o dosedanjem delu na področju izvajanja razpisane storitve – do 5
točk,
– ocena pogojev, ki jih ponudnik zahteva
od koncedenta v razpisu.
Koncendent si v skladu s 4. členom Pravilnika o koncesijah pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega prijavitelja.
XIV. Način in rok za oddajo vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
obrazcih predpisane razpisne dokumentacije in mora imeti priložene vse zahtevane
izjave in zahtevane obvezne priloge oziroma
dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Razpisni rok za oddajo ponudb je do
24. 8. 2011 do 17. ure. Za pravočasno se
šteje vloga, ki bo do vštetega 24. 8. 2011
do 17. ure prispela v glavno pisarno Občine
Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol
pri Ljubljani..
Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Dol
pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri
Ljubljani. Na sprednji strani ovojnice morajo
biti navedene naslednje obvezne oznake:
– »Ne odpiraj«,
– »Prijava na javni razpis Podelitev koncesije za izvajanje storitve Pomoč družini na
domu v Občini Dol pri Ljubljani«,
– naslov Občine Dol pri Ljubljani.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja.
Dopolnjevanje vlog je možno do poteka
razpisnega roka z nujno oznako na katero
vlogo se dopolnitev nanaša.
Ponudba,
– ki ne bo pravočasna,
– ki je ne podal ponudnik, ki izpolnjuje
razpisane pogoje,
– ki ne bo podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve in razpisano
vrsto storitve,
– ki ne bo popolna glede na besedilo
javnega razpisa,
se v skladu s 5. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva ne
bo štela kot zahtevek za ugotavljanje izpolnjevanja minimalnih tehničnih pogojev,
določenih s predpisi socialnega varstva, in
bo s sklepom zavržena.
XV. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame v glavni pisarni Občine Dol pri Ljub
ljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljub
ljani ali na spletnih straneh občine: www.
dol.si.
Pristojen za dajanje dodatnih informacij
je Franc Vončina (01/530-32-44).
XVI. Odpiranje ponudb in obveščanje
o izboru
Odpiranje ponudb bo 29. 8. 2011 ob
12. uri, v sejni sobi Občine Dol pri Ljubljani,
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.
Odpiranje ponudb je javno in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu, predstavnik prijavitelja-ponudnika pa se
obvezno izkaže s pisnim pooblastilom.
Komisija za pregled in presojo prispelih
ponudb, ki jo s sklepom imenuje župan, za
vsako ponudbo posebej ugotovi ali je pravočasna ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje ali je ponudba podana
za v razpisu določeno krajevno območje
izvajanja določene vrste storitve in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
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Ponudbe, ki niso pravočasne ali niso popolne ali ponudba ni podana za v razpisu
določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ali je ni podal ponudnik,
ki izpolnjuje predpisane pogoje, s sklepom
zavrže organ, pristojen za podelitev koncesije.
Komisija za koncesije o vsaki ponudbi,
ki je pravočasna, jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je podana za
v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ter je popolna,
pridobi mnenje Socialne zbornice.
Komisija za koncesije najkasneje v roku
30 dni po pridobitvi mnenja Socialne zbornice oziroma po izteku zakonskega roka za
odgovor organa, opravi pregled in presojo
popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavljenih v javnem razpisu, ter na tej podlagi in
ob upoštevanju mnenja Socialne zbornice,
če je bilo dano, pripravi predlog podelitve
koncesije.
XVII. Organ, pristojen za podelitev koncesije
Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo
prispelih ponudb podelila občinska uprava
z odločbo.
Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko
pogodbo z županom Občine Dol pri Ljub
ljani.
Občina Dol pri Ljubljani
Št. 430
Ob-3828/11
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 12. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju kmetijstva in podeželja
v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 104/07) in 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99,
2/01, 69/02 in 28/03) objavlja Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice
javni razpis
za sofinanciranje plačila zavarovalnih
premij v letu 2011
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev kot državne pomoči za sofinanciranje
zavarovalnih premij za zavarovanje živali
v letu 2011.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša: 5.000 EUR.
III. Upravičenci in osnovni pogoji
Upravičenci oziroma končni koristniki
učinka dodeljene pomoči so zavarovanci – kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo
kriterijem za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES)
št. 70/2001, nosilci s stalnim prebivališčem
oziroma pravne osebe s sedežem v Občini
Moravske Toplice, ki so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ter z zavarovalnico sklenejo zavarovalno polico s področja
upravičenih stroškov v letu 2011.
V imenu upravičencev sofinancirani del
premije uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo
dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti.
IV. Upravičeni stroški: sofinancira se
zavarovalna premija za zavarovanje živali,
skladno z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za zavarovalno leto
2011.
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V. Višina sofinanciranja
Za zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni:
Občinski sofinancirani delež znaša razliko največ do 50 odstotkov upravičenih
stroškov obračunane zavarovalne premije
s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
VI. Splošni pogoji
Podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju med Občino Moravske Toplice in zavarovalnico, ki ima dovoljenje za opravljanje
zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni
vrsti.
Državna pomoč se lahko dodeli pod pogojem, da vlagatelj zahtevka pisno izjavi,
koliko sredstev so upravičenci za sofinanciranje zavarovalne premije pridobili iz drugih
javnih virov.
VII. Vsebina vloge
Vlagatelj, ki s podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju pristopi k sodelovanju,
mora v roku vložiti zahtevek in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka
javnega razpisa na voljo na občinski upravi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice in na spletni strani,
www.moravske-toplice.si, kjer je objavljen
tudi razpis.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak delovni dan od 8. do
14. ure na občinski upravi Občine Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice ali na tel. 02/538-15-12, kontaktna oseba
je Majda Lipič Prosič.
VIII. Rok in način vložitve vloge
Ne glede na način dostave morajo vloge
na razpis prispeti najkasneje do 15. 9. 2011
do 12. ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni občine.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem
ovitku, ovitek pa mora biti označen z oznako
»Ne odpiraj – vloga« s pripisom »Državne
pomoči – sofinanciranje plačila zavarovalnih premij«.
IX. Obravnava vloge
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija
in bo naslednji delovni dan po zaključku
javnega razpisa.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Na
podlagi ocene vlog pripravi predlog prejema
finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči tajnik občine s sklepom.
O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku petnajst dni po odločitvi. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je osem dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa
o dodelitvi sredstev na naslov Občine Moravske Toplice v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je
dokončna. Prepozno vložena pritožba se
zavrže.
X. Nenamenska poraba sredstev: v primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik
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prekršil druga določila pogodbe, je občina
na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
Občina Moravske Toplice
Št. 1/2011
Ob-3845/11
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, Slovenija, na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/11) v zvezi
z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), 45. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09
in 49/10) ter Sklepa o načrtu pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2011 (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 29/10) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, Slovenija.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje so nepremičnine oziroma deli nepremičnin parcele št. 3253/20,
3253/14, 3253/17, 3253/33, 3253/5 in
3253/11, vse k.o. 964 Velenje, v skupni približni izmeri 14.000 m2. Natančna površina
nepremičnin bo določena po geodetski domeri, ki jo bo naročil prodajalec po prodaji nepremičnin, ki so predmet razpisa, pri
čemer se bo končna površina in vrednost
zemljišča določila po dokončni geodetski
odmeri zemljišč, ki so predmet prodaje, in
bo vrednost zemljišča zmnožek ponujene
cene in kvadrature, ugotovljene z dokončno
geodetsko odločbo.
Parcele, ki so predmet prodaje, so razvidne iz pregledne karte, ki je priloga k temu
razpisu. Vsa zemljišča, ki so predmet prodaje, so stavbna zemljišča znotraj ureditvenega območja naselij mesta Velenje in se
nahajajo v območju, ki ga ureja ZN Trebuša-varianta II.
Izhodiščna
cena
nepremičnin
je
45,00 EUR/m2 oziroma za ca. 14.000 m2
630.000,00 EUR brez vključenih davščin.
Predmetne nepremičnine so locirane ob
Celjski cesti, ki predstavlja glavno vpadnico
v Velenje. Cesta je asfaltirana, ima urejene
odtoke meteornih vod in pločnike za pešce.
V okolici se nahajajo individualni stanovanjski in poslovni objekti, trgovski in gostinski
lokali, zelene ter gozdne površine. Nepremičnine so locirane na pretežno poseljenem predelu naselja.
Pregledna karta, besedilo razpisa ter
obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje:
www.velenje.si, v pisni obliki pa pri Zdravki
Vasiljević v Uradu za javne finance in splošne zadeve Mestne občine Velenje.
III. Pogoji prodaje
1. Parcele, ki so predmet prodaje, so
proste vseh bremen, razen nepremičnine
parc. št. 3253/33, k.o. 964 Velenje, v breme
katere sta vknjiženi služnostni pravici. Nepremičnine se prodajajo z namenom gradnje proizvodnih, skladiščnih in poslovnih
prostorov.
Na nepremičninah parc. št. 3253/14,
3253/17 in 3253/33, vse k.o. 964 Velenje,

je vpisana zaznamba vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice v korist prodajalca. Lastninska pravica na predmetnih
nepremičninah v korist prodajalca bo vpisana pred sklenitvijo prodajne pogodbe z izbranim kupcem.
Izbrani kupec je dolžan omogočiti Elektru
Celje, d.d., ustanovitev služnostne pravice
izgradnje in vzdrževanja elektroenergetskega objekta, in sicer za namen izgradnje
nadomestne TP Celjska cesta, položitve
kablovoda 20 kw ter hoje in vožnje med
gradnjo in vzdrževanjem objekta ter pri odpravi okvar in deponijo materiala pri gradnji
in vzdrževanju, vse skladno s predvidenimi
spremembami in dopolnitvami prostorskega
akta ZN Trebuša – varianta II.
2. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu
obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo.
S prodajno pogodbo se določi predmet prodaje in cena. Natančna površina parcel in
končna kupnina (ki je zmnožek ponujene
cene in površine, ugotovljene z dokončno
geodetsko odločbo) pa se določita z aneksom k prodajni pogodbi. Prodajalec izstavi
račun za plačilo kupnine po sklenitvi aneksa k prodajni pogodbi, pri čemer je plačilo kupnine bistvena sestavina pogodbe in
jo je kupec dolžan poravnati v roku osmih
dni od sklenitve aneksa k prodajni pogodbi.
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske
pravice bo prodajalec izdal kupcu po prejemu celotne kupnine.
3. Kupec plača davek na dodano vrednost in davek na promet nepremičnin ter
nosi vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. Kupec se s prodajno pogodbo zaveže, da bo prodajalcu povrnil strošek geodetske odmere, ki ga kupec plača
v roku 8 dni od sklenitve aneksa k prodajni
pogodbi.
4. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne
sklene kupoprodajne pogodbe v določenem
roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalca.
5. V izhodiščni ceni zemljišča niso zajeti
stroški komunalnega prispevka, ki ga kupec
plača pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Poleg tega v izhodiščni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe, zemljiško
knjižnega urejanja in stroškov, ki izhajajo
iz pogojev soglasjedajalcev, ki jih plača kupec.
6. Kupec je dolžan začeti z gradnjo
na predmetu prodaje najpozneje v roku
enega leta od sklenitve prodajne pogodbe. Rok začetka gradnje je bistvena sestavine prodajne pogodbe. Kupec resnost
začetka gradnje v roku, določenem v tej
točki, zagotovi z odkupno pravico, ki daje
prodajalcu pravno možnost, da odkupi nepremičnino po ponujeni ceni in to pravico
zavaruje z vpisom v zemljiško knjigo. Odkupna pravica v korist prodajalca in njeno
zavarovanje v zemljiški knjigi sta bistveni
sestavini prodajne pogodbe. Rok enega
leta se lahko izjemoma iz objektivnih razlogov podaljša. Za objektivne razloge štejejo
razlogi, ki so izven sfere izbranega kupca.
V ta namen se izbrani kupec zaveže, da bo
po izteku enoletnega obdobja, zavarovanega z odkupno pravico, izdal prodajalcu
brezpogojno zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis odkupne pravice, ki daje prodajalcu
pravno možnost, da odkupi nepremičnino
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po ponujeni ceni še za dodatno obdobje
enega leta.
7. Na javnem razpisu uspe ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet razpisa in izpolnjuje vse
pogoje, predpisane v točki IV – pogoji sodelovanja.
IV. Pogoji sodelovanja
1. Na razpisu lahko sodelujejo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe,
pod pogojem, da so državljani Republike
Slovenije ali druge države članice Evropske
unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu samostojnega
podjetnika posameznika si, po pooblastilu
ponudnika, pridobi prodajalec pri pristojnem
upravnem organu. Sedež pravne osebe se
izkazuje z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi
prodajalec.
2. Na razpisu lahko sodelujejo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe,
ki dokažejo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli neporavnanih dospelih obveznosti. Dokazilo za pravne osebe je BON-1/P;
dokazila za samostojne podjetnike so BON
1/SP in potrdila bank, da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiranih TRR.
3. Ponudnik lahko odda ponudbo le za
nakup vseh nepremičnin, saj so predmet
prodaje nepremičnine kot celota.
4. Ponudnik mora obvezno vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od
ponujene cene na podračun EZR Mestne
občine Velenje, št. 01333-0100018411,
z
obveznim
sklicem
na
št.
28
76333-7141998-08072011.
5. Ponudnik se s ponudbo zavezuje, da
zemljišča, ki so predmet tega razpisa, kupuje zaradi izgradnje proizvodnih, skladiščnih
in poslovnih prostorov.
V. Ponudba
Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
2. Samostojni podjetniki posamezniki:
pooblastilo ponudnika prodajalcu, da le ta
pridobi dokazilo o državljanstvu (Priloga 2).
3. Podatki o finančnem stanju ponud
nika:
– pravna oseba predloži obrazec BON
1/P,
– samostojni podjetnik posameznik predloži BON 1/SP ter
– potrdila poslovnih bank, iz katerega izhaja, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranih transakcijskih računov.
4. Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa, ki vsebuje tudi izjavo ponudnika, da ponudba velja še 90 dni
od dneva odpiranja ponudb (priloga št. 3).
5. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 4).
6. Podpisan in žigosan vzorec kupoprodajne pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga št. 5).
7. Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od ponujene cene brez DDV na
podračun EZR Mestne občine Velenje,
št. 01333-0100018411, z obveznim sklicem
na št. 28 76333-7141998-08072011.
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če je predložena prodajalcu najkasneje do
vključno 25. 7. 2011 do 12. ure, v glavni pisarni Mestne občine Velenje, Titov
trg 1, 3320 Velenje (kletna etaža). Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti
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ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana.
Na ovojnici mora biti vidno označen naslov
prodajalca in pripis »Ne odpiraj – Javno
zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnin
v ZN Trebuša-varianta II«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika.
Prodajalec bo upošteval le pravočasne in
pravilne ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi
št. 305/III, v 3. nadstropju upravne stavbe
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje,
dne 25. 7. 2011 ob 14. uri. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom
ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje postopka prodaje nepremičnin v ZN Trebuša-varianta II
in vse ponudnike obvestila o izboru v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
ponudil najvišjo kupnino.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe in lahko začeti postopek do sklenitve
pogodbe ustavi, pri čemer bodo povrnjeni
stroški ponudnikom v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom nepremičnine v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje pri Branki Gradišnik od ponedeljka do petka, med 9. in
12. uro, na tel. 03/896-16-95.
Mestna občina Velenje
Št. 2/2011
Ob-3846/11
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 34/11) objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnine v najem –
z javnim zbiranjem ponudb – območje
deponije premoga v Velenju
I. Lastnica: Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb za
oddajo nepremičnin v najem
Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine na območju deponije
premoga:
k.o.

Parc. št.

964

1084/6

Površina
3577

964

1093/1

1382

964

1122

6728

964

1141/3

2009

964

3609/7

1059

964

65

1282

964

67/4

15317

964

71

32896

964

72

8037

964

1069

6599
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1071

3437

964

1072

2328

964

1084/10

509

964

1084/11

54

964

1084/12

421

964

1084/2

5632

964

1084/5

1335

964

3614/3

515

964

1112/2

886

964

67/8

2701

964

67/9

130
Skupaj
96.834 m2

Izhodiščna najemnina zemljišča, v izmeri
96.834 m2, je 96.834,00 €/letno, kar pomeni
1,00 €/m2/letno.
Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe in vzorec najemne pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje:
http://www.velenje.si, v pisni obliki pa pri Janji
Kastelic, v Uradu za javne finance in splošne
zadeve, Pravni službi, VI. nadstropje.
III. Pogoji prodaje
1. Nepremičnine, ki so predmet najema,
se oddajajo kot celota.
2. Najemnik mora skleniti pogodbo
v roku 30 dni od prejema obvestila o izbiri,
v nasprotnem primeru se šteje, da je od
najema odstopil.
3. Najemnik plača najemnino v roku 8 dni
po prejetju računa, ki ga bo najemodajalec
izstavil najemniku takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne najemnine v določenem roku,
je bistvena sestavina najemne pogodbe.
4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
bo ponudil najvišjo najemnino za m2 zemljišča. Višina najemnine je edino merilo za
ocenjevanje ponudb.
5. Najemnik mora izpolnjevati vse pogoje, predpisane v točki IV – pogoji sodelovanja.
IV. Pogoji sodelovanja
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske
unije. Državljanstvo se dokazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden
podatek o državljanstvu (potni list, osebna
izkaznica).
2. Ponudnik lahko odda ponudbo le za
najem vseh nepremičnin.
3. V razpisu lahko sodelujejo ponudniki,
ki dokažejo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli neporavnanih dospelih obveznosti. Dokazilo za pravne osebe je BON 2;
dokazila za samostojne podjetnike pa potrdilo poslovne banke, da ponudnik ni imel
blokiranih TRR.
V. Ponudba
Ponudba se bo štela za pravilno, če bo
ponudnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
2. Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije (Dokumenti ne smejo biti starejši od
dveh mesecev do dneva odpiranja ponudb;
zadošča predložitev fotokopij dokumentov.
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V primeru, da bo najemodajalec naknadno
zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na vpogled.).
2.1. Dokazilo o finančnem stanju ponudnika:
– pravna oseba – gospodarska družba predloži obrazec BON 2,
– samostojni podjetnik – posameznik predloži potrdilo poslovne banke.
3. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava
o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
4. Podpisan in žigosan vzorec najemne
pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga
št. 4).
5. Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb (priloga št. 4).
6. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne najemnine na obrazcu
Ponudba (priloga št. 3).
Ponudba bo štela za pravočasno, če
je predložena najemodajalcu najkasneje do
vključno 25. 7. 2011, do 10. ure na naslov
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na
odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako,
kot je bila predana. Na ovojnici mora biti
vidno označen naslov prodajalca in pripis
»Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Najem nepremičnin – Deponija premoga«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig
ponudnika.
Prodajalec bo upošteval le pravočasne in
pravilne ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje in nadziranje
izvedbe najema nepremičnin in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
2. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
bo ponudil najvišjo najemnino.
3. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o najemu nepremičnin in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi.
Vse dodatne informacije ali pojasnila
lahko ponudniki dobijo pri Janji Kastelic,
na tel. 03/896-17-02 ali pa svoje vprašanje
pošljejo na elektronski naslov: janja.kastelic@velenje.si
Mestna občina Velenje
Ob-3847/11
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
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št. 32/93, s spremembami) in 22. člena
Odloka o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice
Jesenice (Uradni list RS, št. 16/11), Občina
Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v
nadaljevanju: koncedent), objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe upravljanja
in vzdrževanja Tržnice Jesenice
1. Koncedent: Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, Jesenice.
2. Koncesijski akt: Odlok o predmetu in
pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in
vzdrževanja Tržnice Jesenice je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 16/11.
3. Predmet javnega razpisa: podelitev
koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice
Jesenice, ki se bo opravljala na območju
novozgrajene tržnice na Stari Savi na Jesenicah.
4. Začetek in obdobje trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje največ
20 let. Trajanje koncesije se določi v upravni
odločbi o podelitvi koncesije in koncesijski
pogodbi. Koncesijsko obdobje začne teči
z dnem, ko koncesionar prične izvajati dejavnost. Izbranemu koncesionarju bo koncedent za čas trajanja koncesijskega razmerja dal v rabo potrebno infrastrukturo,
namenjeno opravljanju dejavnosti. Začetek
in trajanje koncesije je odvisno od dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije.
5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis in pogoji za izbor koncesionarja ter
način dokazovanja izpolnjenosti pogojev, so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Merila za izbor koncesionarja so:
– tehnična usposobljenost in finančna
zmogljivost,
– kadrovska in strokovna usposobljenost
oseb, ki je pomembna za izvajanje koncesije,
– ugodnosti, ki izražajo ekonomske in
socialne prednosti za koncedenta,
– celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe,
– rok za pričetek izvajanja gospodarske
javne službe,
– celovitost koncepta upravljanja in trženja ter obseg trženjskih aktivnosti na območju koncesije in širšem območju Stare
Save.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.

7. Finančno zavarovanje: skupaj s ponudbo mora ponudnik predložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10.000,00 €, katere veljavnost ne
sme biti krajša od veljavnosti ponudbe in
– nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke na prvi poziv kot garancijo za
dobro izvajanje koncesionirane dejavnosti
v višini 10% vrednosti od skupne višine prihodkov v petletnem obdobju.
8. Prijava na javni razpis mora biti napisana v slovenskem jeziku in predložena
na predpisanih obrazcih s prilogami, v skladu z razpisno dokumentacijo.
9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in
vzdrževanja Tržnice Jesenice poda predlog
izbora koncesionarja županu, direktorica
občinske uprave Občine Jesenice pa izda
upravno odločbo o podelitvi koncesije.
10. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z obvezno oznako na ovojnici:
»Ne odpiraj – ponudba – javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja
Tržnice Jesenice, št. 302-5/2011«. Ovojnica
s prijavo mora prispeti na naslov Občina
Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, do
vključno srede, 3. 8. 2011 do 12. ure. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
komisija za odpiranje prijavnih vlog ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
11. Odpiranje prijav: komisija bo v sredo,
3. 8. 2011 ob 15. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, odprla
vse v roku dostavljene prijave.
12. Rok za izbor koncesionarja: komisija predlaga županu izbor koncesionarja
najkasneje v 21 dneh od odpiranja prijav,
direktorica občinske uprave pa izda upravno
odločbo o izboru v 7 dneh od sklepa župana
o izboru.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izboru koncesionarja predvidoma v roku 60 dni od odpiranja
ponudb.
14. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Jesenice
(http://www.jesenice.si) in v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6,
Jesenice.
15. Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom so dostopne na spletnih straneh
Občine Jesenice (http://www.jesenice.si)
oziroma na tel. 04/586-92-60 (Jovičić Nataša).
Občina Jesenice
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Javne dražbe
Št. 3502-0269/2011-1
Ob-3829/11
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za
leto 2011,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I.
Predmet javne dražbe so stavbne parcele, ki se nahajajo na območju Severno obrtno industrijske cone mesta Murska Sobota
v k.o. Nemčavci in sicer:
parc. št.

539/41

površine

15.602 m2

po izklicni ceni

312.040,00 EUR

parc. št.

539/42

površine

9.873 m2

po izklicni ceni

197.460,00 EUR

parc. št.

539/45

površine

18.091 m²

po izklicni ceni

361.820,00 EUR

parc. št.

539/51

površine

12.026 m²

po izklicni ceni

240.520,00 EUR

parc. št.

539/52

površine

14.560 m²

po izklicni ceni

291.200,00 EUR

Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 20%.
Predmetno območje se ureja z Odlokom
o sprejetju zazidalnega načrta za severno
obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04) in se namenja
izključno za gradnjo objektov za opravljanje
industrijsko-proizvodne dejavnosti.
II.
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom
javne dražbe predložijo komisiji naslednje
dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, izpisek iz
ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini
10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo
bodo dražili, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota, štev.
01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin
v SOIC«,
– notarsko overjeno izjavo, da bo na
pridobljenem zemljišču zgradil objekt,
ki bo izključno namenjen za opravljanje
industrijsko-proizvodne dejavnosti,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
viša ceno je 2.000 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki
je predmet dražbe.
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4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh
po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo
in kupnino poravnati v 30 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne
brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi.
Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade
vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.
7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti
stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.
8. Mestna občina Murska Sobota si na
nepremičninah pridržuje odkupno pravico,
na podlagi katere je upravičena v roku petih
let od sklenitve prodajne pogodbe zahtevati
od kupca prodajo nepremičnine po enaki

ceni, kot jo je kupil na dražbi. Odkupna pravica se vpiše v zemljiško knjigo istočasno
z vpisom lastninske pravice na kupca.
9. V izklicni ceni niso vključene davščine,
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
10. Mestna občina Murska Sobota
lahko na podlagi tega razpisa postopek
prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
11. Javna dražba bo v ponedeljek, 25. 7.
2011 ob 12. uri v sejni sobi urada župana
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje).
Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11).
12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in
o nepremičninah lahko dobijo interesenti na
Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa
2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po
tel. 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 478-11/2011
Ob-3867/11
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2011 (Uradni list RS, št. 21/11) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja
Predmet prodaje so nepremičnine v k.o.
1460 – Šentpeter, navedene v tabeli:

Zap.št.

Podatki o nepremičnini
Parc. št.

Vrsta rabe

Površina (m2)

Izklicna cena
nepremičnine
(EUR)

Akontacija
komunalnega
prispevka (EUR)

Najnižji znesek
višanja
(EUR)

1.

160/162

pašnik

711

46.215,00

10.414,00

2.000,00

2.

160/259

pašnik

720

46.800,00

10.472,00

2.000,00

3.

160/78

gozd

685

44.525,00

10.244,47

2.000,00

4.

160/279

pašnik

198

10.890,00

Ni akontacije

500,00

5.

160/252

pašnik

124

6.820,00

Ni akontacije

500,00

6.

160/253

pašnik

62

3.410,00

Ni akontacije

500,00

V skladu z določili Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 –
tehnični popravek, 76/10 – tehnični popravek, 26/11 – obvezna razlaga) se navedene
nepremičnine nahajajo v območju stavbnih
zemljišč, EUP: OTO/1-a, in sicer:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
k.o. 1460 – Šentpeter
parc. št.

Osnovna namenska raba

Št.

Podrobnejša namenska raba
(PNR)

160/162, 160/259, 160/78,
160/252, 160/253,

območje stavbnih zemljišč

SS – stanovanjske površine

160/279 – del

območje stavbnih zemljišč

ZD – druge urejene zelene
površine

160/279 – del

območje stavbnih zemljišč

SS – stanovanjske površine

Nepremičnine so komunalno opremljene (na zemljiški parceli se nahaja priključni jašek kanalizacije, vodovodni priključek, prosto-stoječa elektro omarica, uvoz
na zemljiško parcelo), razen nepremičnin parc. št. 160/78, 160/279, 160/252 in
160/253, k.o. 1460 – Šentpeter.
Nepremičnina parc. št. 160/78, k.o. 1460
– Šentpeter je samostojna gradbena parcela
in ni komunalno opremljena.
Nepremičnina parc. št. 160/259, k.o.
Šentpeter se nahaja v območju varovanja
kulturne dediščine: Otočec – Prazgodovinsko gomilno grobišče. V skladu z 98. členom
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) na območjih arheoloških najdišč,
ki so registrirana kulturna dediščina, velja,
da ni dovoljeno posegati v prostor na način,
ki utegne poškodovati arheološke ostaline.
Izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovoljeni posegi, kot jih omogočajo
ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi pogoja, da se v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri
katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno,
izvede arheološke raziskave in rezultate
upošteva pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr.
pri pripravi projekta, pridobitvi gradbenega
dovoljenja, gradnji).
Nepremičnina parc. št. 160/162, k.o.
Šentpeter je na delu obremenjena s komunalnim vodom – vodovodom, ki je v lasti
Mestne občine Novo mesto, zato bo s prodajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in
vknjižba neodplačne trajne stvarne služnosti
v korist Mestne občine Novo mesto.
Najnižji znesek višanja vseh navedenih
nepremičnin je razviden v tabeli. Predmet
višanja je izklicna cena nepremičnin.
Izklicna cena ne vključuje akontacije komunalnega prispevka in pripadajočega davka – 20% DDV.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno za
nakup nepremičnine.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje
v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor
prodajna pogodba v navedenem roku ne
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenjeni prodajni
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pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino
zadržal.
Po plačilu celotne kupnine, akontacije
komunalnega prispevka in po plačilu vseh
stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila
v last in posest, s pravico vpisa lastninske
pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni
zemljiški knjigi.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino (cena dosežena na javni dražbi) bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še:
– akontacijo komunalnega prispevka, kot
izhaja iz tabele. Navedena akontacija komunalnega prispevka za zgrajeno cestno,
vodovodno, kanalizacijsko omrežje, javno
razsvetljavo in objekte ravnanja s komunalnimi odpadki je izračunana na podlagi
Odloka o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 62/10), ob upoštevanju velikosti celotne
zemljiške parcele in ocenjene neto tlorisne
površine objekta 180 m2. Plačana akontacija komunalnega prispevka se upošteva pri
izdaji odločbe o odmeri komunalnega prispevka, zato ne zapade pod plačilo DDV.
Plačani znesek se revalorizira ob upoštevanju mesečnega indeksa rasti cen življenjskih
potrebščin po podatkih Statističnega urada
RS, od dneva plačila dalje.
– pripadajoči davek (20% davek na
dodano vrednost) in vse ostale stroške
v zvezi s prenosom lastništva (stroške
notarske overitve pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1,
Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju,
dne 25. 7. 2011, in sicer:
– za parc. št. 160/162, k.o. 1460 –
Šentpeter, ob 8. uri;
– za parc. št. 160/259, k.o. 1460 –
Šentpeter, ob 8.15;
– za parc. št. 160/78, k.o. 1460 – Šentpeter, ob 8.30;
– za parc. št. 160/279, k.o. 1460 –
Šentpeter, ob 8.45;
– za parc. št. 160/252, k.o. 1460 –
Šentpeter, ob 9. uri;
– za parc. št. 160/253, k.o. 1460 –
Šentpeter, ob 9.15.
Dražitelji se bodo morali pred začetkom
javne dražbe, za posamezno nepremičnino,
izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
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Podrobnejše površine PNR
SSs – urbana prostostoječa
stanovanjska pozidava

SSn – urbana strnjena
stanovanjska pozidava

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, na podračun EZR Mestne
občine Novo mesto, št. 01285-0100015234,
s sklicom št. 47820-80-2011, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – navesti
parc. št. nepremične, k.o. 1460 – Šentpeter.
Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino, za
katero je varščina vplačana. Vplačana varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe, kolikor
ni na dražbi dosežena višja cena od izklicne
oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil
k sklenitvi pogodbe po izklicni ceni.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, občinska
uprava, Oddelek za razvoj, Služba za premoženjske zadeve, tel. 07/393-92-30, kontaktna oseba je Vera Ocvirk, tel. 07/393-92-93,
kontaktna oseba je Tatjana Kužnik.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
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Št.
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje javne dražbe pri razpolaganju
s stvarnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto v skladu z 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).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto,
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.
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Razpisi delovnih mest
Ob-3792/11
Komunala Radgona, javno podjetje
d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja
Radgona, skladno s sklepom št. 3, nadzornega sveta podjetja z dne 26. 5. 2011 razpisuje delovno mesto
direktorja podjetja (m/ž).
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati v skladu
s 37. členom Statuta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. še naslednje pogoje:
– ima najmanj višjo strokovno izobrazbo
(ekonomske, tehnične ali pravne smeri),
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj
oziroma pet let na vodilnih delih,
– da ni bil pravnomočno obsojen na pogojno kazen zapora daljšo od treh mesecev,
ki še ni izbrisana,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– predloži program poslovanja (mandat).
Kandidati morajo k prijavi priložiti še:
– kratek življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom del, ki so jih doslej
opravljali.
Kandidati naj svoje pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz razpisa pošljejo do 31. 7. 2011 na naslov: Komunala
Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250
Gornja Radgona, z oznako »Ne odpiraj – Za
nadzorni svet – razpis za delovno mesto
direktorja«.
Prijavljene kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh po izteku roka prijave.
Komunala Radgona d.o.o
Gornja Radgona
Št. 50/2011
Ob-3800/11
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/02
in 103/07) in 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.)
Srednja frizerska šola Ljubljana, Listrostrojska 53, 1107 Ljubljana, objavlja prosta delovna mesta:
1. učitelj/ica tehnologije, in sicer:
– za določen čas od 1. 9. 2011 do 31. 8.
2012 zaradi predvidenega zmanjšanja vpisa
dijakov v zavod v šolskem letu 2011/2012 in
nadaljnjih šolskih letih (109. člen ZOFVI),
– s polnim delovnim časom.
Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.)
in posebne pogoje, in sicer:
– ima izobrazbo II. stopnje/univerzitetno
izobrazbo oziroma drugo primerljivo, ustrezno smer, to je: enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije ali kemije,
– ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in
izobraževanju,
– ima pridobljeno pedagoško/andra
goško izobrazbo,
– ima znanje slovenskega knjižnega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– ni bil zoper kandidata uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.
2. učitelj/ica umetnosti, in sicer:
– za določen čas od 1. 9. 2011 do 31. 8.
2012 zaradi predvidenega zmanjšanja vpisa
dijakov v zavod v šolskem letu 2011/2012 in
nadaljnjih šolskih letih (109. člen ZOFVI),
– s polnim delovnim časom.
Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.)
in posebne pogoje, in sicer:
– ima izobrazbo II. stopnje/univerzitetno izobrazbo oziroma drugo primerljivo,
ustrezno smer, to je: enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz
glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne
zgodovine, …
– ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in
izobraževanju,
– ima pridobljeno pedagoško/andra
goško izobrazbo,
– ima znanje slovenskega knjižnega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– ni bil zoper kandidata uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.
3. učitelj/ica družboslovja, in sicer:
– za določen čas zaradi nadomeščanja
začasno odsotnega delavca od 1. 9. 2011
do vrnitve odsotnega delavca oziroma največ do 31. 8. 2012,
– s polnim delovnim časom.
Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.)
in posebne pogoje, in sicer:
– ima izobrazbo II. stopnje/univerzitetno
izobrazbo oziroma drugo primerljivo, ustrezno smer, to je: enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz geografije, zgodovine, sociologije,
– ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in
izobraževanju,
– ima pridobljeno pedagoško/andra
goško izobrazbo,
– ima znanje slovenskega knjižnega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– ni bil zoper kandidata uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.
4. enega učitelj/ica matematike, naravoslovja in podjetništva, in sicer:
– za določen čas od 1. 9. 2011 do 31. 8.
2012 zaradi predvidenega zmanjšanja vpisa

dijakov v zavod v šolskem letu 2011/2012 in
nadaljnjih šolskih letih (109. člen ZOFVI),
– s polnim delovnim časom.
Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.)
in posebne pogoje, in sicer:
– ima izobrazbo II. stopnje/univerzitetno
izobrazbo oziroma drugo primerljivo, ustrezno smer, to je: enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike, fizike, izpolnjuje pogoje za učitelja
strokovno-teoretičnega predmeta v programu, v katerem poučuje in ima znanja za
učitelja matematike, ki so določena v posebnem delu programa, v katerem poučuje, in
je imel v študijskem programu najmanj 150
ur matematike,
– ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in
izobraževanju,
– ima pridobljeno pedagoško/andra
goško izobrazbo,
– ima znanje slovenskega knjižnega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– ni bil zoper kandidata uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.
5. učitelj/ica naravoslovja, in sicer:
– za določen čas od 1. 9. 2011 do 31. 8.
2012 zaradi predvidenega zmanjšanja vpisa
dijakov v zavod v šolskem letu 2011/2012 in
nadaljnjih šolskih letih (109. člen ZOFVI),
– s polnim delovnim časom.
Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.)
in posebne pogoje, in sicer:
– ima izobrazbo II. stopnje/univerzitetno
izobrazbo oziroma drugo primerljivo, ustrezno smer, to je: enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije, kemije ali fizike,
– ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in
izobraževanju,
– ima pridobljeno pedagoško/andra
goško izobrazbo,
– ima znanje slovenskega knjižnega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– ni bil zoper kandidata uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.
6. učitelj/ica pedagogike in sociologije, in sicer:
– za določen čas od 1. 9. 2011 do 31. 8.
2012 zaradi predvidenega zmanjšanja vpisa
dijakov v zavod v šolskem letu 2011/2012 in
nadaljnjih šolskih letih (109. člen ZOFVI),
– s polnim delovnim časom.
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Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.)
in posebne pogoje, in sicer:
– ima izobrazbo II. stopnje/univerzitetno izobrazbo oziroma drugo primerljivo,
ustrezno smer, to je: enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz
psihologije, pedagogike ali sociologije ali
komunikologije,
– ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in
izobraževanju,
– ima pridobljeno pedagoško/andra
goško izobrazbo,
– ima znanje slovenskega knjižnega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– ni bil zoper kandidata uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.
7. učitelj/ica športne vzgoje, in sicer:
– za določen čas od 1. 9. 2011 do 31. 8.
2012 zaradi predvidenega zmanjšanja vpisa
dijakov v zavod v šolskem letu 2011/2012 in
nadaljnjih šolskih letih (109. člen ZOFVI),
– s krajšim delovnim časom v obsegu 30
ur na teden.
Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.)
in posebne pogoje, in sicer:
– ima izobrazbo II. stopnje/univerzitetno
izobrazbo oziroma drugo primerljivo, ustrezno smer, to je: enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz športne vzgoje,
– ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in
izobraževanju,
– ima pridobljeno pedagoško/andra
goško izobrazbo,
– ima znanje slovenskega knjižnega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– ni bil zoper kandidata uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.
8. učitelj/ica praktičnega pouka, in sicer:
– za določen čas od 1. 9. 2011 do 31. 9.
2011 zaradi predvidenega zmanjšanja vpisa
dijakov v zavod v šolskem letu 2011/2012 in
nadaljnjih šolskih letih (109. člen ZOFVI),
– s polnim delovnim časom.
Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.)
in posebne pogoje, in sicer:
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– ima izobrazbo V. stopnje/srednjo ali
srednjo strokovno, in ima srednjo poklicno
izobrazbo za poklic frizer, to je: frizer, frizer
mojster,
– ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in
izobraževanju,
– ima pridobljeno pedagoško/andra
goško izobrazbo,
– ima znanje slovenskega knjižnega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– ni bil zoper kandidata uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.
Na objavo se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po prehodnih določbah Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09
– popr. in 65/09 – popr.) oziroma kandidati,
ki so izpolnjevali pogoj ustrezne strokovne
izobrazbe po predpisih do uveljavitve Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev
in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Frizer.
Izbrani kandidat bo opravljal poskusno
delo v trajanju 3 mesecev.
Predviden pričetek dela je 1. 9. 2011 oziroma v skladu s pogodbo o zaposlitvi.
Pisno prijavo s kratkim življenjepisom in
z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojih
(kopije spričeval, potrdil, odločb ipd.) pošljite
v 5 dneh po objavi na gornji naslov.
Izbrani kandidat mora v roku 7 dni od
prejema pisnega poziva šole predložiti tudi
original potrdila Ministrstva za pravosodje
o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom
ZOFVI ter potrdilo pristojnega Okrožnega
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz druge alineje 107.a, ki ne sme biti starejše od 8 dni.
Kandidati boste pisno obvestilo o (ne)
izbiri prejeli v zakonitem roku.
Srednja frizerska šola Ljubljana
Št. 110-75/2011/2
Ob-3814/11
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– ZN-UPB3, 33/07 – ZSReg-B in 45/08)
ter skladno z Odredbo o številu in sedežih
notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94,
8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07,
8/07, 69/08, 23/09 in 38/09), Ministrstvo za
pravosodje razpisuje
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu

(Uradni list RS, št. 2/07 – ZN-UPB3, 33/07
– ZSReg-B in 45/08, v nadaljevanju: ZN).
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki
moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni
in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje
pogoja iz 5. točke prvega odstavka 8. člena
ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma tuj
državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, z navedbo datuma izdane diplome ali
nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo
je izdala (3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju
pogojev glede prostorov razvidni zemljiško
knjižni podatki, v primeru neskladja med
dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa
tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN).
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi
elektronski naslov kandidata, telefonsko
številko, na kateri je dosegljiv ter kratek
življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10a. člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notarsko mesto s sedežem v Novi Gorici
sklicujejo na številko 110-75 /2011.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Ob-3791/11
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10) ter
v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11) ter 71. sklepa Sveta ustanoviteljev z dne 13. 6. 2011 podjetja JEKOIN, d.o.o., Jesenice, objavlja JEKO-IN, javno
komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja
1. Predmet prodaje:
1.1 Garaža št. 16, v pritličju garažnega
niza pod tržnico ob objektu Cesta maršala
Tita 22 na Jesenicah, v izmeri 12,00 m2. Izklicna cena znaša 3.160,00 EUR.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe, je
last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
1.2 Garaža št. 35, v nadstropju garažnega niza pod tržnico ob objektu Cesta maršala Tita 22 na Jesenicah, v izmeri 12,00 m2.
Izklicna cena znaša 2.980,00 EUR. Nepremičnina, ki je predmet ponudbe, je last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
1.3 Trisobno stanovanje št. 35, v skupni
izmeri 64,51 m2 v 9. nadstropju večstanovanjskega objekta Hrušica 70. Izklicna cena
znaša 39.780,00 EUR.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe, je
last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
Izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Nepremičnine se prodajo po načelu »videno-kupljeno«.
Nepremičnina bo prodana ponudniku, za
katerega bo imenovana komisija ugotovila,
da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani
ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem
primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima JEKO-IN, d.o.o., Jesenice pravico
zadržati vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine, ki jo mora izbrani najugodnejši ponudnik plačati v roku
8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na račun podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, je
bistvena sestavina pravnega posla. Kupec
nosi vse stroške pravnega posla.
2. Pogoji za udeležbo v postopku in potek postopka:
2.1 V postopku javnega zbiranja ponudb
lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki
bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo.
2.2 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% ponujene cene nepremičnine,
za katero kandidira ponudnik. Varščino so
dolžni ponudniki položiti na transakcijski račun JEKO-IN, d.o.o., Jesenice pri Gorenjski
banki Kranj, št.: 07000-0000492171, s pripisom »Varščina za nakup stanovanja oziroma garaže (z navedbo stanovanja oziroma
garaže). Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena brez obresti
v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Če uspeli ponudnik ne sklene kupoprodajne
pogodbe, se varščina zadrži.

2.3 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine), navedbo
nepremičnine na katero se ponudba nanaša, ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne cene nepremičnine. Ponudniki morajo
k ponudbi priložiti še:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 23. 9. 2011.
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o nepremičninah, ki
so 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 lahko prevzamejo na sedežu podjetja
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51,
4270 Jesenice, vsak delovni dan, od dneva
objave javnega zbiranja ponudb dalje ali na
spletni strani podjetja, www.jeko-in.si (javni
razpisi).
2.4 Rok za oddajo ponudbe je 25. 7.
2011 do 14. ure. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnine (z navedbo naslova in številke
stanovanja oz. garaže)« v tajništvu podjetja
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice ali priporočeno
po pošti na naslov: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice. Na
zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi
ime, točen naslov, telefonsko številko ter
e-naslov pošiljatelja.
Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo
prispele po 25. 7. 2011 po 14. uri, ne bodo
upoštevane.
2.5 Odpiranje ponudb bo javno. Prispele ponudbe bo komisija odpirala dne 26. 7.
2011 ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita
51, Jesenice.
2.6 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija
ponudnike, ki bodo ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
2.7 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
2.8 JEKO-IN, d.o.o., Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja
ponudb ne izbere nobene izmed prispelih
ponudb oziroma, da začeti postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
2.9 Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m.

Tita 51, 4270 Jesenice, tel. 04/581-04-26,
kontaktna oseba Silva Drobnak.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
1 - 1013/2011
Ob-3807/11
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: prodajo neuporabnega materiala, odpadno železo.
Vrsta posla: neuporabnega materiala.
– Lokacija: Centralne delavnice, pro
izvodnja Dobova.
– Centralne delavnice, proizvodnja Ptuj.
– SVP Postojna, postaja Sežana.
Predmet prodaje obsega:
– ca. 300 t neuporabnih tirnic, odpadnih
vrat, kolesnih dvojic, monoblok koles, zakovnih obročev.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 96.000,00 EUR.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
19. 7. 2011 ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ,
d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
Področje za nabavo (sejna soba 606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 11 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo in sicer po faksu: 01/291-48-33 ali po elektronski pošti:
jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije
na tel. 01/291/46/34.
Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-3811/11
Povabilo k oddaji ponudb
za dobavo opreme in s tem povezane
storitve za »LOT2: Dobava parnega
turboagregata za plinsko parno enoto
Toplarna Ljubljana«
V skladu s 15. členom Pravil naročanja
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.,
Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana, vabi
k oddaji ponudb za dobavo opreme in s tem
povezane storitve za LOT2: Dobava parnega turboagregata za plinsko parno enoto
Toplarna Ljubljana št. PPE TOL/ST LOT2.
Predmet povabila k oddaji ponudb je dobava odjemno kondenzacijskega parnega
turboagregata s pripadajočo opremo. Predmet povabila k oddaji ponudb za LOT2 vsebuje:
– Dobava in montaža odjemno kondenzacijske parne turbine s pripadajočo opremo,
– Dobava in montaža generatorja parnega bloka s pripadajočo opremo,
– Sistem mazalnega in hidravličnega
olja,
– Sistem tesnilne pare,
– Kondenzator s pomožno opremo,
– Sistem za zagotavljanje vakuuma
v kondenzatorju,
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– Kondenzatne črpalke s pomožno opremo,
– Sistem vodenja turboagregata,
– Izvedba storitev v okviru izgradnje
PPE-TOL LOT2.
Dokumentacija z ostalimi informacijami
je na voljo od 11. 7. 2011, v Termoelektrarni
Toplarni Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19,
1000 Ljubljana, (Janez Rupar, tel. +386 1
58 75 370, faks +386 1 5875 218, janez.rupar@te-tol.si; www.te-tol.si).
Rok za oddajo ponudb je 6. 10. 2011
do 12. ure.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.
Št. 430-0009/2011
Ob-3813/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) in Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja, letnega
načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Lendava za leto 2011, ki ga je občinski
svet sprejel na svoji 5. /redni/ seji dne 7. 4.
2011 in 9. /redni/ seji dne 29. 6. 2011, Občina Lendava objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena:
1.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
naslednja nepremičnina:
Športni objekt s speedway stezo na pripadajočem zemljišču, parc. št. 516/1 funkcionalni objekt v velikosti 972 m2, neplodno,
v izmeri 32.338 m2 in parc. št. 514/2 neplodno, v izmeri 1.769 m2, obe pripisani v vl.
št. 1948, k.o. Petišovci.
1.2. Na parc. št. 516/1, k.o. Petišovci je
knjižena služnostna pravica.
1.3. Izhodiščna cena: 1.600.000,00
EUR.
1.4. Davek, ki bo odmerjen na podlagi
sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.
2. Pogoji prodaje:
2.1. Prodaja nepremičnin se vrši po načelu videno – kupljeno.
2.2. Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh
po prejemu obvestila o izboru. Kupec mora
poravnati kupnino v 15 dneh po podpisu pogodbe, najkasneje do 30. 11. 2011. V primeru, da kupnina ni poravnana do tega roka,
se mu plačana varščina ne vrne. Varščina
se ne vrne tudi v primeru, če kupec v roku
ne podpiše pogodbe in se v tem primeru
šteje, da je od nakupa odstopil.
2.3. Po plačilu celotne kupnine se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi, v skladu
z določili prodajne pogodbe.
2.4. Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3. Način plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na transakcijski račun Občine Lendava, št. 01259-0100012919, v roku
15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek od
prometa, stroške notarske overitve pogodbe
in stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi.
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4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
4.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe s sedežem/državljanstvom v Republiki Sloveniji ali drugi državi
članici Evropske unije.
4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika, točen naslov, davčno številko, matično
številko oziroma EMŠO, številko bančnega
računa ponudnika, pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– pri pravni osebi ime in telefonsko številko osebe, ki je pooblaščena za tolmačenje
ponudbe.
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine« na naslov: Občina Lendava,
Glavna ulica 20, 9220 Lendava. Na ovojnici
mora biti točen naslov ponudnika.
4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in
prispevkih,
– podpisano izjavo, iz katere je jasno
razvidno, da se ponudnik strinja z vsemi
pogoji javnega zbiranja ponudb in navedbo,
da ponudba velja še 60 dni po poteku roka
za vložitev,
– podpisano izjavo o sprejemanju pogoja
iz točke 2.4.,
– podpisano izjavo, da se nepremičnina
ne kupuje iz špekulativnih razlogov in da
kupec nepremičnine ne bo prodal v nadaljnjih 5 letih,
– poslovni načrt za dejavnost, ki se bo
izvajala na navedeni lokaciji,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, za samostojne podjetnike overjen izpis
iz poslovnega registra, za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni,
– potrdilo o nekaznovanosti za fizične
osebe in za odgovorno osebo pravne osebe,
– potrdilo (DURS) o premoženjskem stanju ponudnika, če je to fizična oseba,
– fotokopijo osebnega dokumenta za fizične osebe.
4.6. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.
5. Varščina:
5.1. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun Občine Lendava, št. 01259-0100012919.
5.2. Izbranemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranim
ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
5.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine v roku iz tega razpisa, prodajalec obdrži varščino.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:

6.1. Komisija bo javno odpirala prispele
ponudbe dne 25. 7. 2011, s pričetkom ob
10. uri na sedežu Občine Lendava, Glavna
ulica 20.
6.2. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišje ponujena cena in vsebina dejavnosti, ki jo bo kupec izvajal na
navedeni lokaciji, kar bo prodajalec ugotavljal na podlagi predloženega poslovnega
načrta.
6.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija
ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino v roku 10 dni pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 5 dni po izboru.
6.5. Obveznost prodajalca, da sklene ponudbo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom, je izključena. Župan lahko ustavi
začeti postopek razpolaganja do sklenitve
pravnega posla.
6.6. Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
prejemu obvestila o izboru.
7. Dodatne informacije: podrobnejše informacije in pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko zainteresirani dobijo
pri kontaktni osebi: Jasna Bračič-Szabó,
tel. 02/577-25-12, e-mail: jasna@lendava.si.
Občina Lendava
Št. 11/0405
Ob-3850/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in sklepa Občinskega sveta Občine Markovci z dne 6. 4.
2011, Občina Markovci objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
2. Predmet prodaje je stvarno premoženje, ki ga tvorijo naslednje nepremičnine:
– parc. št. 289/8, gozd, v izmeri 4000 m2,
pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri
Markovcih;
– parc. št. 289/9, gozd, v izmeri 2000 m2,
pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri
Markovcih;
– parc. št. 289/10, gozd, v izmeri
1998 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih;
– parc. št. 289/11, gozd, v izmeri
2003 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih;
– parc. št. 289/12, gozd, v izmeri
1999 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih;
– parc. št. 289/13, gozd, v izmeri
1967 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih, in parc. št. 270/3, gozd,
v izmeri 32 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o.
Nova vas pri Markovcih, skupna površina
1999 m2;
– parc. št. 289/14, gozd, v izmeri
1645 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih, in parc. št. 270/4, gozd,
v izmeri 157 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o.
Nova vas pri Markovcih, skupna površina
1802 m2;
– parc. št. 289/15, gozd, v izmeri
2223 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih;
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– parc. št. 289/16, gozd, v izmeri
3406 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih;
– parc. št. 289/17, gozd, v izmeri
3945 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih;
– parc. št. 263/7, gozd, v izmeri 2206 m2,
parc. št. 263/6, gozd, v izmeri 662 m2, obe
pripisani pri ZKV 657, k.o. Nova vas pri
Markovcih, parc. št. 267/5, gozd, v izmeri
460 m2 pripisana pri ZKV 659, k.o. Nova
vas pri Markovcih, in parc. št. 266/4, gozd,
v izmeri 373 m2, pripisana pri ZKV 305, k.o.
Nova vas pri Markovcih, oziroma skupna
površina 3701 m2.
Skupaj: 29.076 m2.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje,
ležijo v poselitvenem območju z oznako
P13-O1/1 obrtna cona – območje, ki je namenjeno proizvodnim dejavnostim. Za isto
območje bo izdelan občinski podrobni prostorski načrt, ki bo vključeval interese bodočih investitorjev.
Nepremičnine se prodajajo v okviru posamezne alinee kot celota.
3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša
21,00 €/m2.
V ceno nepremičnine ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec,
prav tako kupec plača vse druge stroške
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki bodo podale izjavo, da
bodo pričele z gradnjo objekta v obdobju
dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe
in ki plačajo varščino v višini 10% ponujene
cene na transakcijski račun Občine Markovci, št. 01368-0100017763. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana
v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika;
c) ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika;
– navedbo nepremičnin, ki jih želi kupiti;
– 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;
– izjavo, da bo investitor pričel z gradnjo
objekta v obdobju dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe;
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe;
– izjavo, da se bo v novozgrajenem
objektu vršila okolju prijazna dejavnost
z opisom dejavnosti v skladu z okoljskimi
standardi in prostorskim planom občine;

– izjavo o vezanosti na ponudbo do
31. 12. 2011.
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 kupoprodajno pogodbo;
f) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla;
g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
6. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
7. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 30. 9. 2011 do
12. ure na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti
mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnine
OC Novi Jork – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila
komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
10. 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,
ima prednost občan Občine Markovci oziroma pravna oseba s sedežem v Občini
Markovci. Če je med ponudniki več občanov Občine Markovci oziroma pravnih oseb
s sedežem v Občini Markovci, oziroma če
jih ni, se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo.
11. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem, določenim za dopolnitev,
ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne
bo upošteval.
12. Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb
se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta marinka.kolenko@markovci.si.
13. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni
v točki 12.
Občina Markovci
Št. 11/0405
Ob-3851/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in sklepa Občinskega sveta Občine Markovci z dne 23. 2.
2011, Občina Markovci objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
2. Predmet prodaje:
– parc. št. 95.S, k.o. (418) Zabovci, prip.
pri vl. št. 301, stavba, v izmeri 108 m2 in
– parc. št. 579, k.o. (418) Zabovci, prip.
pri vl. št. 301, njiva, v izmeri 1701 m2.
Parcela št. 95.S, k.o. Zabovci, leži v območju stavbnih zemljišč, prav tako zahodni
del parc. št. 579, k.o. Zabovci.
Nepremičnina se prodaja kot zaključena
celota.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja navedenih nepremičnin.
Ponudnik mora ponudbi za nakup navedene nepremičnine priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene.
V ceno nepremičnine ni vključen 2%
davek na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
4. Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika;
– navedbo nepremičnine, ki se kupuje
kot celota;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne;
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine;
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe);
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe;
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
31. 12. 2011.
5. Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša
20.000,00 EUR.
6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
7. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% ponujene cene na transakcijski račun
Občine Markovci, št. 01368-0100017763.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika;
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 Ob-
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čine Markovci in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
8. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudniku povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
9. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 30. 9. 2011 do
12. ure na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti
mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnine
v k.o. Zabovci – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
10. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
11. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v treh dneh od dneva, ko je
potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje
ponudb ne bo javno.
12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako najvišjo ponudbeno ceno, se izvede
javna dražba, na katero se povabi vse ponudnike z enako najvišjo ponudbeno ceno.
13. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če njihova ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba v roku 5 dni od prejema poziva za
dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec
ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb
prodajalec ne bo upošteval.
14. Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb
se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta marinka.kolenko@markovci.si.
15. Ogled nepremičnin je možen na
podlagi predhodne najave pri Branku Kostanjevcu, Občina Markovci, Markovci 43,
2281 Markovci, tel. 02/788-88-83, e-pošta:
branko.kostanjevec@markovci.si.
Občina Markovci
Št. 478-0020-2011/3
Ob-3852/11
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik,
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
in s sklepi o letnem načrtu razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za leto 2011 z dne 24. 3. 2011 in 31. 5.
2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč
v lasti Občine Vojnik
1. Ime in sedež organizatorja (upravljalca) javnega zbiranja ponudb: Občina Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
2. Opis predmeta prodaje in izhodiščna
cena:
a) Parcela št. 5/22, v k.o. Vojnik okolica,
Predmet prodaje je stavbno zemljišče,
označeno s parc. št. 5/22 z ID znakom
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1066-5/22-0, k.o. 1066 - Vojnik okolica (ID
688426) – travnik, v izmeri 744 m2.
Zemljišče se prodaja kot celota in je komunalno opremljeno, po prostorskem planu
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 79/04 in
z Odlokom o ZN Konjsko (Uradni list RS,
št. 108/01, 16/04) je opredeljeno kot stavbno zemljišče, namenjeno za stanovanjsko
gradnjo.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
65,00 EUR/ m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 744 m2 48.360,00 EUR.
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
b) Parcela št. 17/1 in parc. št. 30, v k.o.
Vojnik okolica.
Predmet prodaje sta stavbni zemljišči, označeni s parc. št. 17/1 z ID znakom
1066-17/1-0, k.o. 1066 - Vojnik okolica (ID
2369590) - gospodarsko poslopje in dvorišče, v izmeri 354 m2 in parc. št. 30/0 z ID
znakom 1066-30/0-0, k.o. 1066 - Vojnik okolica (ID 2199333) – njiva, v izmeri 237 m2.
Zemljišče se prodaja kot celota, v skupni
izmeri 591 m2 in je delno komunalno opremljeno, po prostorskem planu Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 79/04 in z Odlokom
o PUP za kmetijski prostor Vojnik (Uradni
list RS, št. 89/04) je opredeljeno kot stavbno zemljišče, namenjeno za stanovanjsko
gradnjo.
Izklicna cena zemljišča kot celota znaša
50,76 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 591 m2 30.000,00 EUR.
V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin za parc. št. 17/1, k.o. Vojnik okolica, ki ga plača kupec. V ceno ni vštet DDV
za parc. št. 30, k.o. Vojnik okolica po predpisani stopnji 20%.
3. Potrdilo o plačani varščini: ponudniki
morajo plačati varščino v višini 10% od izklicne cene za posamezen predmet prodaje
na račun Občine Vojnik, odprt pri UJP Žalec,
št. 01339-0100003082, sklic 00 »davčna št.
ponudnika« in z navedbo »varščina – prodaja nepremičnin Vojnik okolica«. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpisu
ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena
v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene v tem razpisu.
4. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo mogoče.
b) Za parc. št. 5/22, v k.o. Vojnik okolica
je komunalni prispevek že zajet v ceni, za
parc. št. 17/1 in 30, v k.o. Vojnik okolica pa
komunalni prispevek ni v celoti zajet v ceni
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. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo
zainteresirani kupci predložiti ponudbo
V ponudbi morajo ponudniki navesti oziroma predložiti:
– 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 izhodišče cene;
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od
30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo
sedež v RS;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS),
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS;
– dokazilo o plačilu varščine;
– ponudba mora biti veljavna najmanj
2 meseca od odpiranja ponudb. Ponudniki
morajo na ponudbi jasno označiti rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo.
6. Drugi pogoji: ponudniki sami nosijo
stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
7. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v roku 15 dni po opravljeni izbiri
najugodnejšega ponudnika, celotno kupnino
pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Občine Vojnik, št. 01339-0100003082,
odprt pri UJP Žalec, v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v tem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Občina
Vojnik 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
nepremičnin (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vknjižba lastninske pravice na
svoje ime).
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo
pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče
podpisati.
8. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
morajo prispeti na sedež prodajalca v zaprti
kuverti najkasneje do srede, 17. 8. 2011,
do 10. ure na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, z oznako: »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja
nepremičnin Vojnik okolica«. Na hrbtni strani
kuverte mora biti označen naziv in naslov
ponudnika.
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 upravljalec obvestil ponudnika.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 9a., točke, bodo neodprte
vrnjene ponudniku.
c) Ne glede na prejšnjo točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse
elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
9. Čas in kraj odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo v sredo, 17. 8.
2011, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Vojnik,
Keršova ulica 8, Vojnik. Odpiranje bo javno.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele po-
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nudbe bo obravnavala komisija za odpiranje
ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh
po javnem odpiranju ponudb.
d) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo med
prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija te najugodnejše ponudnike pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
10. 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.
11. Podrobnejše informacije: zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na tel. 03/780-06-28 (Tanja Golec
Prevoršek). Ogled nepremičnin je možen
po predhodnem telefonskem dogovoru.
Občina Vojnik
Ob-3879/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
objavljeno na spletni strani http://www.
ljubljana.si/ od dne 8. 7. 2011 do dne 23. 7.
2011.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:
Poslovni prostor:
1. Grablovičeva ulica 50
Oddajamo poslovni prostor št. L-18, površine 52,92 m2, za gostinsko dejavnost.
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni
prostor št. P01, površine 52,92 m2 za mesec
julij 2011 znaša 18,00 EUR/m2, kar znaša
952,56 EUR/mesec.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma.
1. za s.p.: priglasitveni list.
2. za gospodarske družbe: izpisek iz
sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje.
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev.
4. za druge pravne osebe: izpisek iz
drugega registra.
2 – Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje
dejavnosti ponudnika
3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski
organi) in samostojni podjetniki predložijo
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih,
in sicer:
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki
vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu,

3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe
na obrazcih AJPES.
4 – Vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe
v višini treh izhodiščnih mesečnih najemnin
po zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljub
ljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa
v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič v času uradnih ur
(ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure,
sreda od 8. do 12. in od 14. do 16. ure ter
petek od 8. do 12. ure). Veljavnost garancije
mora biti vsaj do 23. 7. 2012.
5 – Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno
pogodbo za najem poslovnega prostora za
lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo
dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu
Odseka za razpolaganje z nepremičninami,
pri ga. Gajič v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva,
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske
družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti
zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih
subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh
strani veljavne osebne izkaznice oziroma
potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebnega
računa).
6 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine.
7 – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dne 23. 7. 2012.
III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške
za katere se stranki dogovorita z najemno
pogodbo.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
– Najemnik mora zagotoviti obratovanje
dejavnosti vse dni v tednu.
– Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni
zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo
v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 25. v mesecu za tekoči mesec.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov; Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici »Ponudba za najem poslovnih
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prostorov – Ne odpiraj« in »Lokacija (naslov poslovnega prostora) in št. poslovnega
prostora ______ ». Na zadnji strani ovojnice
mora biti obvezno naveden naziv in naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
23. 7. 2011. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih
ponudb in ponudb prispelih po razpisnem
roku komisija ne bo obravnavala.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih
ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje
ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v torek, 26. 7. 2011 ob 14. uri na naslovu:
Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub
ljana, v sejni sobi št. 401.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače določeno.
VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 23. 7.
2011.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za
razpolaganje z nepremičninami, Adamič–
Lundrovo nabrežje 2 pri g. Kastelic, v času
uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. in od
13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. in od 14.
do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure) ali po
tel. 01/306-11-39.
Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:
Datum
Sreda
13. 7. 2011

Ura

Lokacija

10.

Grablovičeva 58

Mestna občina Ljubljana
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Evidence sindikatov
Št. 101-10/2011-2
Ob-3696/11
Sindikat delavcev dejavnosti energetike
Slovenije, Sindikat podjetja Dravske elektrarne Maribor, vpisan v evidenco sindikatov
pri Upravni enoti Maribor, dne 6. 8. 1993,
pod zaporedno številko 151/93 in spremembe z dne 26. 2. 1996, vpisane pod zaporedno številko 7/1996 in z dne 5. 6. 2006,
vpisane pod zaporedno številko 9/2006, je
spremenil naziv in se odslej imenuje Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Sindikat družbe Dravske elektrarne Maribor.
Skrajšan naziv sindikata je SDE Slovenije, Sindikat družbe Dravske elektrarne
Maribor.
Sprememba je vpisana v evidenco sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 10/2011 z dne 17. 6. 2011.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

55 / 8. 7. 2011 /

Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 11-020-000238

Ob-3809/11

Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve radijske
frekvence za opravljanje storitev
večtočkovnega mikrovalovnega
distribucijskega sistema (MMDS)
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, 13/0 –
PB1, 102/0 – DRad, 110/09 in 33/11) Agencija za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu
Agencija) objavlja, da je prejela vloge za dodelitev radijske frekvence za opravljanje storitev večtočkovnega mikrovalovnega distribucijskega sistema (MMDS – ITU-T Rec. J.150)
v radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5 GHz in
namerava izdati odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev pod naslednjimi pogoji:
A) V radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5
GHz z največjo pasovno širino 400MHz.
B) Največja dovoljena spektralna gostota pretoka moči (ang. spectral power flux
density (pfd)) je predpisana z dokumentom
ITU RR AP30 in znaša v smereh sprejema
satelita -138dB(W/(m2.27MHz)) in v ostalih
smereh -108dB(W/(m2.27MHz)).
C) Agencija je prejela vloge za prosta
območja pokrivanja:
C1) Občina: Bohinj.
C2) Občini: Ajdovščina in Vipava.
C3) Občine: Gornji Grad, Luče, Ljubno,
Mozirje, Prebold, Polzela, Rečica ob Savinji,
Solčava, Tabor in Vransko.
C4) Občine: Brda, Kanal ob Soči, Kobarid, Komen, Šempeter - Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica in Renče-Vogrsko.
C5) Občine: Bled, Bovec, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Naklo, Radovljica in
Žirovnica.
C6) Občine: Bloke, Cerknica, Divača,
Dobrepolje, Hrpelje - Kozina, Idrija, Ilirska
Bistrica, Izola, Kočevje, Koper, Kostel, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Osilnica,
Piran, Pivka, Postojna, Ribnica, Sežana,
Sodražica in Velike Lašče.
C7) Občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Lovrenc na Pohorju, Mežica, Mislinja,
Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi,

Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju,
Slovenj Gradec, Šoštanj, Velenje, Vuzenica
in Žalec.
C8) Občine: Celje, Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Štore, Vitanje, Vojnik in Zreče.
C9) Občini: Jezersko in Preddvor.
C10) Občine: Braslovče, Nazarje in
Šmartno ob Paki.
C11) Občine: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
C12) Občine: Kungota, Ruše in Selnica
ob Dravi.
C13) Občina: Podčetrtek.
V področju C1, C2, C3, C5, C6, C7,
C9, C10 in C11 je razpoložljiv frekvenčni
pas širine 800 MHz, v C4, C8, C12 in C13
je razpoložljiv pas širine 400 MHz. Kot je
določeno v točki A, se lahko enemu operaterju lahko dodeli največja pasovna širina
400MHz.
Glede na navedeno Agencija vabi vlagatelje, ki bi želeli pridobiti radijske frekvence pod navedenimi pogoji, da v štiridesetih
dneh od objave tega javnega poziva oddajo
vloge, v katerih naj izrazijo svoj interes za
dodelitev radijskih frekvenc, ki so predmet
te objave.
V vlogi naj vlagatelj navede območje pokrivanja, za katero izraža interes
(C1, C2,…). V vlogi lahko vlagatelj poda
tudi predlog o višini plačila za uporabo radijskih frekvenc (ZEKom, 56. člen, točka 4).
Morebitne predloge o višini plačila za uporabo radijske frekvence bo Agencija obravnavala kot zaupne.
Kolikor Agencija v štiridesetih dneh ne
prejme dodatnih vlog, ali jih prejme, pa je
na območju mogoče radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, nadaljuje postopek
in vlagatelju ob izpolnjevanju pogojev določenih z zakonom in na njegovi podlagi
izdanih predpisov, izda odločbo o dodelitvi
radijskih frekvenc, ki so predmet te objave.
Če Agencija v roku prejme dodatne vloge
in na območju ni mogoče radijske frekvence
dodeliti vsem vlagateljem, objavi javni razpis
za dodelitev radijske frekvence.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-3798/11
Poslovodstvo družbe PU-MA d.o.o.,
Kidričeva ulica 7, 5000 Nova Gorica, na
podlagi drugega odstavka 495. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo:
Dne 20. 6. 2011 je skupščina družbe
PU-MA d.o.o., Kidričeva ulica 7, 5000 Nova
Gorica, sprejela sklep o vračilu naknadnih
vplačil v skupnem znesku 40.769,49 EUR,
ki bodo izplačana vplačnikoma po poteku
treh mesecev od te objave.
PU-MA d.o.o.
Ob-3805/11
Uprava družbe KIG podjetje za pro
izvodnjo in upravljanje družb d.d., Zagorica 18, 1292 Ig in poslovodstvo družbe
Insera podjetje za trgovino, storitve in
proizvodnjo d.o.o., Leskoškova 6, 1000
Ljubljana, na podlagi 586. člena ZGD-1
obveščata, da je bila dne 30. 6. 2011 Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložena Pogodba o pripojitvi družbe Insera podjetje
za trgovino, storitve in proizvodnjo d.o.o.,
Leskoškova 6, 1000 Ljubljana kot prevzete
družbe k družbi KIG podjetje za proizvodnjo
in upravljanje družb d.d., Zagorica 18, 1292
Ig kot prevzemne družbe.
Poslovodstvi obeh družb obveščata delničarje družbe KIG d.d., da je za veljavnost
pogodbe o pripojitvi potrebno soglasje edinega delničarja družbe Insera d.o.o., to je
družbe KIG d.d., ki bo odločal o soglasju
na skupščini dne 17. 8. 2011 in da na podlagi prvega odstavka 599. člena ZGD-1 ni
potrebno soglasje skupščine KIG d.d. za
pripojitev, saj je KIG d.d. kot prevzemna
družba edini družbenik prevzete družbe.
Obenem pa delničarje družbe KIG d.d.
opozarjata na njihovo pravico, ki je opredeljena v tretjem odstavku 599. člena ZGD-1,
in sicer, da skupščina družbe KIG d.d. mora
odločati o soglasju za pripojitev, kolikor
delničarji družbe KIG d.d., katerih deleži
dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala
te družbe, v enem mesecu od zasedanja
skupščine družbe Insera d.o.o., na kateri
bo edini družbenik KIG d.d. podal soglasje k pripojitvi, zahtevajo sklic skupščine
družbe KIG d.d., ki naj odloči o soglasju
za pripojitev.
Vse listine v zvezi s pripojitvijo so na
voljo delničarjem na vpogled vsak delovni
dan, od 10. do 13. ure na sedežu družbe
KIG d.d.:
1. pogodba o pripojitvi, opr. št.
SV 383/11,
2. letno poročilo KIG d.d. in Insera d.o.o.
za zadnja tri poslovna leta,
3. skupno poročilo poslovodstev obeh
družb KIG d.d. in Insera d.o.o. v skladu
s 582. členom ZGD-1,
4. poročilo nadzornega sveta KIG d.d.
o pregledu pripojitve v skladu s 584. členom ZGD-1.
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo
objavljene na spletnih straneh družbe,

www.kig.si, in sicer za obdobje najmanj
5 let od datuma objave.
KIG d.d.
direktor
Vojko Kraševec
Insera d.o.o.
direktor
Igor Lebar
Ob-3854/11
Skladno s 75. členom ZGD-1 se podjetje O.K.deli, Simona Kravanja s.p., Zelena ulica 18, 2212 Šentilj, matična št.:
3240258000, DŠ: SI98299697, z dnem
8. 10. 2011 pripoji k podjetju AVTO KAISER
d.o.o., Industrijska ulica 18, 2230 Lenart,
matična št.: 3994180000, DŠ: SI26259168.
O.K.deli, Simona Kravanja s.p.
Ob-3761/11
Jožef Hribar, likvidacijski upravitelj Ovčarske zadruge Tuhinj z.o.o. – v likvidaciji, Laze
v Tuhinju 31, 1219 Laze v Tuhinju, matična
številka 124385000 (v nadaljevanju »zadruga«) v skladu z drugim odstavkom 47. in
48. člena Zakona o zadrugah in 412. člena
Zakona o gospodarskih družbah poziva vse
upnike, da mu v roku 30 dni od objave tega
poziva prijavijo svoje terjatve do zadruge.
Upniki naj prijavo terjatev do zadruge
skupaj z dokazili posredujejo s priporočeno
pošto na naslov likvidacijskega upravitelja
Jožefa Hribarja, Laze v Tuhinju 31, 1219
Laze v Tuhinju, s pripisom »Ovčarska zadruga Tuhinj z.o.o. – v likvidaciji«.
Likvidacijski upravitelj
Jožef Hribar

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-3855/11
Na podlagi določila prve alineje drugega
odstavka 520. člena Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe MOJDENAR
IT, informacijske tehnologije d.o.o., Parmova ulica 14, 1000 Ljubljana, matična številka 1555642000, objavlja, da je skupščina družbenikov dne 20. 6. 2011 soglasno
sprejela sklep, da se osnovni kapital družbe
od sedanjih 500.094,00 EUR zmanjša za
477.259,68 EUR na 22.834,32 EUR, in sicer
zaradi izstopa družbenice MD IT, informacijske tehnologije, d.o.o. iz družbe. Družba
je dolžna družbenici, ki izstopa iz družbe,
najkasneje v treh letih od dneva izstopa izplačati ocenjeno vrednost njenih poslovnih
deležev po stanju ob izstopu z obrestmi po
obrestni meri, po kateri se obrestujejo bančni denarni depoziti na vpogled. Pri tem je
bilo na skupščini družbe v soglasju z vsemi
družbeniki ugotovljeno, da je ocenjena vrednost obeh poslovnih deležev izstopajoče
družbenice po stanju ob izstopu enaka vsoti
njenih osnovnih vložkov, in torej znaša skupaj 477.259,68 EUR.

Direktor družbe MOJDENAR IT, informacijske tehnologije d.o.o. poziva upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
MOJDENAR IT, informacijske
tehnologije d.o.o.
direktor Jernej Breška

Sklici skupščin
Ob-3793/11
Na podlagi 7.2. člena Statuta družbe
Hram Holding, d.d., Ljubljana, uprava družbe objavlja sklic
18. skupščine delničarjev
družbe Hram Holding,
finančna družba, d.d.,
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,
ki bo dne 19. 8. 2011 s pričetkom ob
11. uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča, Dunajska 18, Ljubljana,
s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: izvolijo se organi
skupščine.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2010.
3. Pooblastilo skupščine za pridobivanje
in odsvajanje lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina družbi izdaja pooblastilo za
pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic pod
naslednjimi pogoji:
1. pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila skupščine;
2. pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz
tega pooblastila, v nobenem trenutku ne
sme presegati 10% osnovnega kapitala
družbe;
3. družba lahko lastne delnice pridobiva na organiziranem in neorganiziranem
trgu kapitala;
4. nakupna cena za pridobitev lastnih
delnic:
– ne sme biti nižja od 0,10 EUR;
– ne sme presegati 75% zadnje ugotovljene knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine
Hram Holding;
5. družba lahko s tem pooblastilom
skupščine pridobljene lastne delnice uporablja za vse ali nekatere od naslednjih namenov:
– za zamenjavo za kakršnokoli poslovno ali finančno premoženje, na podla-
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gi predhodnega soglasja nadzornega sveta
družbe ali
– za morebitne odprodaje strateškemu investitorju na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta;
– skupščina pooblašča upravo, da po
svoji presoji s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala;
6. pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi
v tem pooblastilu.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina pooblaščeno revizijsko družbo KPMG
Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega
revizorja za poslovno leto 2011.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom in Poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Hram
Holding d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, v tajništvu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure,
od dneva objave sklica do vključno dneva
zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo ter obrazci za prijavo udeležbe in pooblastila dostopno tudi na spletnih straneh
družbe, www.hram-holding.si pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske
borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na
voljo na spletni strani družbe.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
ZGD-1C objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po
objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi
po elektronski pošti, in sicer na naslov:
v.golec@hram-holding.si v skenirani obliki
kot priponka, s podpisom delničarja.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov kot veleva 300. člen ZGD-1. Predlog
delničarja se objavi in sporoči na način iz
296. člena ZGD-1C le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarji lahko predloge sklepov družbe sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na elektronski naslov: v.golec@hramholding.si, v skenirani obliki kot priponka,
s podpisom delničarja.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini družbe
postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za
presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo

pravico do obveščenosti v skladu s prvim
odstavkom 305. člena ZGD-1.
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot
imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri
Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) to je do
15. 8. 2011, ali njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno
prijaviti upravi družbe s pisno prijavo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo
mora biti pisno in ga je potrebno predložiti
družbi, kjer ostane shranjeno. Pooblaščenec delničarja mora predložiti pooblastilo
najkasneje na skupščini družbe.
Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski
naslov: v.golec@hram-holding.si in sicer
v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa
mora splošne podatke (ime, priimek, naslov,
EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter
avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji
lahko pooblastilo na enak način kot so ga
podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega/poslovnega registra.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1C,
so dostopne na spletni strani družbe.
Na dan sklica skupščine ima družba
4.346.667 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas. Na
dan sklica skupščine družba nima lastnih
delnic, ki nimajo glasovalne pravice.
Vljudno naprošamo delničarje, da pridejo
na skupščino vsaj 15 minut pred začetkom
zasedanja zaradi vzpostavitve evidenc in
prevzema gradiva, potrebnega za glasovanje.
Hram Holding, d.d.
Jaro Žontar
predsednik uprave
Ob-3794/11
V skladu s 6.3 členom Statuta Kopitarne
Sevnica d.d., uprava družbe Kopitarna Sevnica d.d., Prvomajska ulica 8, 8290 Sevnica
sklicuje
15. redno sejo skupščine
družbe Kopitarna Sevnica d.d.,
ki bo dne 17. 8. 2011 ob 8. uri, na sedežu
družbe v Sevnici, Prvomajska ulica 8.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Igor
Pirc, za preštevalce glasov se izvolita: Gregor Mavsar in Jurkica Redenšek.
Na skupščini bo prisoten vabljeni notar
Alojz Vidic.
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2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom in konsolidiranim letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2010,
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila in konsolidiranega letnega
poročila družbe za poslovno leto 2010 ter
odločanje o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2010
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila družbe in konsolidiranega
letnega poročila za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa št. 3:
Skupščina družbe potrjuje in odobrava
delo uprave in nadzornega sveta družbe
Kopitarna Sevnica d.d. v poslovnem letu
2010 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa št. 4:
Skupščina družbe imenuje za revidiranje
letnega poročila in konsolidiranega letnega
poročila družbe Kopitarna Sevnica d.d. za
leto 2011 revizijsko družbo Epis d.o.o., Glavni trg 5, 3000 Celje.
Sklepe pod točkami 1. in 2. predlagata
uprava in nadzorni svet skupaj, sklep pod
točko 3. pa predlaga nadzorni svet sam.
Skupščine se lahko udeležijo in na
njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine, in sicer
13. 8. 2011, ki se šteje kot presečni dan.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji,
ki najkasneje konec četrtega dne pred sejo
skupščine svojo udeležbo pisno najavijo
družbi. Delničarji se lahko skupščine udeležijo osebno, svoje pravice na skupščini
pa lahko izvršujejo tudi po pooblaščencu
ali zastopniku. Pisno pooblastilo se predloži upravi družbe skupaj s prijavo na sejo
skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja bo objavljen, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog
in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora
in da bo druge delničarje pripravil do tega,
da bodo glasovali za njegov predlog. Enako
velja za delničarjeve predloge o imenovanju
revizorja.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti na način, da
lahko od poslovodstva zahteva zanesljive
podatke o zadevah družbe, če so taki podatki potrebni za presojo dnevnega reda. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna
in poslovna razmerja družbe s povezanimi
družbami.
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Gradivo za skupščino, ki vključuje predloge sklepov organov vodenja ali nadzora, njihove obrazložitve, popolna besedila listin
in predlogov k posameznim točkam dnevnega reda, letno poročilo, poročilo revizorja
in poročilo nadzornega sveta, je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe (tajništvo) od
dneva objave sklica skupščine pa do dneva
skupščine, vsak delovni dan od 8. do 9. ure.
Sklic skupščine je v skladu z 296/4 členom
ZGD-1 objavljen na spletni strani družbe,
www.kopitarna-sevnica.si. Na delničarjevo
zahtevo mu bo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročen prepis poročil, ki
niso objavljena na spletni strani družbe.
Kopitarna Sevnica d.d.
Uprava

na skupščini uresničujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu z določili ZGD.
Gradivo za zasedanje skupščine in vse
listine ter obrazložitve so vsem delničarjem
na voljo v tajništvu družbe po objavi sklica
do 10. 8. 2011 do 12. ure.
Če se bo seje udeležil pooblaščenec delničarja, se le-ta izkaže z notarsko overjenim
pooblastilom.
Lesnina MG oprema Ljubljana
predsednik uprave
Janez Janež

Št. 3
Ob-3795/11
Na podlagi 7.5. člena Statuta družbe Lesnina MG oprema, Podjetje za inženiring,
d.d., Ljubljana, Parmova 53, sklicujem

16. sejo skupščine
družbe KLS Ljubno d.d.,
ki bo dne 8. 8. 2011 ob 13 uri, v sejni sobi
direktorja družbe.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe
sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika
skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala
družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalk glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalki glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010 in
s poročilom nadzornega sveta KLS Ljubno
d.d. in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina delničarjev KLS Ljubno
d.d. se je seznanila s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010 in s poročilom
nadzornega sveta KLS Ljubno d.d. Delničarji so bili seznanjeni s prihodki uprave in
članov nadzornega sveta.
3.2. Podeli se razrešnica direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2010.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe KLS
Ljubno d.d. za poslovno leto 2010 znaša
2.194.080,57 EUR in ostane nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa:
5.1 Za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2011 se imenuje revizijska
družba Ripro, d.o.o. Velenje.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d.
Ljubljana, konec 4 dne pred zasedanjem
skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj do konca 4 dne pred
zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno
4. 8. 2011.

24. sejo skupščine družbe,
ki bo v sredo, 10. 8. 2011 ob 15. uri v Lesnini, Parmova 53, Ljubljana, soba 528.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za člane organov skupščine pa
se izvolijo predlagani kandidati.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila
družbe in poročila revizije za leto 2010.
Predlog sklepa: na podlagi predloga uprave in poročila revizorja se sprejme predlagano letno poročilo družbe za
leto 2010.
3. Podelitev razrešnice upravi.
Predlog sklepa: skupščina potrdi delo
uprave in ji podeli razrešnico za delo v letu
2010.
4. Nagrada upravi.
Upravi se za uspešno delo izplača nagrado v višini 45.000,00 EUR.
5. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in seznanitev delničarjev s prejemki
članov uprave.
Predlog sklepa: delničarjem se razdeli
del dobička v višini 1.200,00 EUR, kar znaša 2,40 EUR bruto na delnico. Dividende
se izplačajo v roku 60 od zasedanje skupščine.
Preostali del dobička ostane nerazporejen.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2011.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2011 se imenuje revizijska
hiša IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 11a.
7. Vprašanja in pobude delničarjev
Skupščina je sklicana za 10. 8. 2011
ob 15. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 15.30. Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so imetniki delnic konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Delničarji lahko v skladu z določili ZGD
zahtevajo dopolnitev dnevnega reda najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko sporočijo družbi predlog za
objavo predloga sklepov v roku sedmih dni
po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko

Št. 2906/11
Ob-3796/11
Na podlagi 6. točke, tretji odstavek Statuta družbe KLS Ljubno d.d., Loke 36, 3333
Ljubno ob Savinji, sklicuje uprava družbe

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo
poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi
sklica skupščine.
Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če
delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine,
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in
sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja.
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno
s 305. členom ZGD -1.
Gradivo za zasedanje skupščine,
s predlogi sklepov in obrazložitve vsake
točke dnevnega reda, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Loke 36,
Ljubno ob Savinji, v tajništvu družbe, vsak
dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še
ime in priimek in naslov pooblaščenca ter
firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja.
Vse udeležence skupščine prosimo, da
se pred začetkom zasedanja skupščine javijo v tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno
gradivo.
Skupščina je sklicana za 13. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 14. uri
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delničarjev.
KLS Ljubno d.d.,
direktor
Bogomir Strašek
Ob-3804/11
Na podlagi točke 7.3 Statuta delniške
družbe Projektivni biro Velenje, d.d., Prešernova cesta 8, Velenje, sklicuje direktor
družbe
14. sejo skupščine
delniške družbe Projektivni biro, d.d.
Velenje,
ki bo v ponedeljek, 8. 8. 2011, ob 9. uri,
na sedežu družbe Projektivni biro Velenje,
Prešernova 8, Velenje.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno.
1.2. Skupščina na predlog direktorja
družbe sprejema predlagani dnevni red in
imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalce glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010, revizorjevim poročilom in s pisnim poročilom

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nadzornega sveta k letnemu poročilu ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepov:
3.1. Skupščina delničarjev družbe Projektivni biro d.d. Velenje, se je seznanila
s sprejetim letnim poročilom za poslovno
leto 2010, revizorjevim poročilom in s poročilom nadzornega sveta družbe Projektivni
biro d.d. Velenje, delničarji pa so se seznanili tudi s prihodki članov uprave in nadzornega sveta.
3.2. Podeli se razrešnica direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2010.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2010.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe Projektivni
biro d.d. Velenje, ki je na dan 31. 12. 2010
ugotovljen v višini 28.684,90 EUR, ostane
v celoti nerazporejen.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini in ostale
pravice delničarjev
Na skupščini imajo pravico do udeležbe
in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinški
depotni družbi d.d. Ljubljana konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali
pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj do
konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na
sedež družbe Projektivni biro Velenje, d.d.,
Prešernova cesta 8, Velenje, do vključno
4. 8. 2011.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo
poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi
sklica skupščine.
Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če
delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine,
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in
sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja.
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno
s 305. členom ZGD -1.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe na
njenem sedežu in sicer vsaj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz
sodnega registra.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklicana za 9. uro, prostor
za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine eno uro za

prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2010, revidirane in konsolidirane
računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila s stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010, je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave družbe Projektivni biro
Velenje, d.d., Prešernova cesta 8, Velenje,
in sicer vsak delavnik od 8. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Projektivni biro Velenje d.d.
direktor Janez Božič
				
Št. 15/11
Ob-3806/11
V skladu s 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, ZGD-1B in ZGD
-1C) ter na podlagi 7.3. in 7.4. točke Statuta
delniške družbe, uprava družbe sklicuje
18. skupščino delniške družbe
Integral AP Tržič d.d.
ki bo v sredo, 10. 8. 2011 ob 13. uri, na
sedežu družbe Mlaka 4, Tržič.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Janez
Hočevar, za preštevalca glasov se izvoli Irena Bertoncelj, za sestavo notarskega
zapisnika se potrdi notarka Marjana Tičar
Bešter.
2. Seznanitev z letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta, seznanitev
s prejemki uprave in članov nadzornega
sveta.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2010.
2. Skupščina se seznani s poročilom
NS o rezultatih preveritve letnega poročila
za leto 2010.
3. Skupščina se seznani s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, ki
so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli
v preteklem poslovnem letu in so navedeni
v letnem poročilu za leto 2010.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2010.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
1. Bilančni dobiček v višini 16.189,20 €
se prenese v druge rezerve iz dobička.
2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu, s katero se potrdi in odobri
njuno delo v letu 2010.
4. Spremembe in uskladitev Statuta
družbe z Uredbo o standardni klasifikaciji
– SKD 2008 in Zakonom o gospodarskih
družbah (ZGD-1C).
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
potrdijo se spremembe in uskladitev Statuta
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družbe z Uredbo o standardni klasifikaciji
– SKD 2008 in Zakonom o gospodarskih
družbah (ZGD-1C) kot sledi:
Poglavje 1. Temeljne določbe
Zaradi spremembe sedeža družbe in
uskladitve stanja s sodnim registrom, se
spremeni točka 1.1. in se glasi:
Družba Integral Avtobusni promet Tržič,
d.d. Mlaka 4, (štiri) Tržič … Ostali tekst točke
ostane nespremenjen.
Poglavje 2. Firma in sedež
Vpis firme v sodnem registru se uskladi
z 2.1. točko statuta in se pravilno glasi:
Firma družbe je: Integral Avtobusni promet Tržič, d.d.
Spremeni se točka 2.4. in se glasi:
Naslov sedeža družbe je Mlaka 4 (štiri),
Tržič.
Ostali tekst točke ostane nespremenjen.
Poglavje 3. Dejavnost družbe
Spremeni se dejavnost družbe in uskladi
z novo Uredbo o standardni klasifikaciji –
SKD 2008 (Uradni list RS, št. 17/08).
Točka 3.1. se spremeni in glasi:
Dejavnosti družbe so:
45.190 Trgovina z drugimi motornimi
vozili
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil
45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in opremo za motorna vozila
47.301 Trgovina na drobno z lastnimi
motornimi gorivi
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah
in tržnicah z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah
in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah
in tržnicah z drugim blagom
47.990 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln, stojnic in tržnic
49.310 Mestni in primestni kopenski
potniški promet
49.320 Obratovanje taksijev
49.391 Medkrajevni in drugi cestni
potniški promet
49.392 Obratovanje žičnic
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.300 Strežba pijač
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti
v kopenskem prometu
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen
zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov
68.100 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
in najetih nepremičnin
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega
prostora
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
74.300 Prevajanje in tolmačenje
77.120 Dajanje tovornjakov v najem
in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
82.110 Nudenje celovitih pisarniških
storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava
dokumentov in druge posamične
pisarniške dejavnosti
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Poglavje 5. Uprava
V točki 5.5. se obstoječi tekst zamenja:
Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče upravo v naslednjih primerih:
– če huje krši obveznosti,
– če ni sposobna voditi poslov,
– če ji skupščina izreče nezaupnico, razen, če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov,
– iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov.
Poglavje 6. Nadzorni svet
V točki 6.3.
Se besedilo spremeni in se glasi:
Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika.
V točki 6.6. se besedi »polovica članov«
zamenja z »dva člana«.
V točki 6.7. v tretjem odstavku se
besede«več kot polovici članov« zamenja
z »dvema članoma«.
Poglavje 7. Skupščina
V točki 7.3. se besede »vsaj 5(pet)%
osnovnega kapitala družbe« zamenjajo
z »katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala.«
V točki 7.4. se drugi stavek nadomesti
z:
Sklic skupščine mora vsebovati navedbe
iz prvega odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah.
V točki 7.6. se drugi odstavek črta.
V točki 7.7. v drugem odstavku se besede »najkasneje 3 dni pred skupščino«
zamenja z »konec četrtega dne«.
V točki 7.9. se v drugem odstavku besedilo »tri dni« zamenja z »konec četrtega
dne«
Poglavje 8. Letno poročilo, dobiček in
dividenda
V točki 8.2. se besedilo prvega in drugega odstavka črta.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do 6. 8. 2011. Delničar lahko uveljavlja
svojo pravico do udeležbe in odločanja na
skupščini osebno ali preko pooblaščenca na
podlagi pisnega pooblastila. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh 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.
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 poslani
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine, in 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.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
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Gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, izjava o upravljanju
ter predlog sprememb Statuta družbe, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
Mlaka 4, Tržič, vsak dan od 10. do 14. ure
od objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovljena istega dne, v istih prostorih in
istim dnevnim redom ob 14. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Integral AP Tržič, d.d.
Uprava
Št. 067060
Ob-3810/11
Na podlagi 37. člena Statuta družbe
Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve
in inženiring, Šmartinska cesta 134a, 1000
Ljubljana, in prvega odstavka 295. člena
ZGD-1), upravni odbor sklicuje
9. skupščino
družbe Gradis skupina G d.d.,
Gradbene storitve in inženiring,
Šmartinska cesta 134 a, 1000 Ljubljana,
ki bo petek, 12. 8. 2011 ob 12. uri, v sejni
sobi v 3. nadstropju na sedežu družbe Gradis skupina G d.d., na Šmartinski cesti 134a
v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom in
naslednjimi predlogi sklepov:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Upravni odbor za predsednika skupščine
imenuje Leonarda Peklarja, za preštevalki
glasov Damjano Bandelj in Natalijo Maksić.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Blaž
Hrovatin.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe Gradis skupina
G d.d. za leto 2010 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom poslovne skupine
Gradis skupina G za leto 2010 ter Poročilom
upravnega odbora družbe o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe
Gradis skupina G d.d. za leto 2009 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila
poslovne skupine Gradis skupina G za leto
2009 in predlogu glavnega izvršnega direktorja za uporabo bilančnega dobička.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora
za leto 2010.
Predlog sklepa št. 3.1.:
»Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša tako
1.823.598,32 EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz prenesenega dobička iz prejšnjih
let v višini 1.390.004,14 EUR in čistega
dobička iz poslovnega leta 2010 v višini
229.576,06 EUR ter drugih rezerv iz dobička
v višini 204.018,12 EUR.
Bilančni dobiček se ne deli, ker družba
kot dober gospodarstvenik presoja, da glede
na okoliščine, v katerih družba posluje, to ni
nujno, ker je bolj smotrno bilančni dobiček
nameniti kot vir za financiranje naložbene in
investicijske politike družbe kot to predvidevata razvoj družbe in tekoči poslovni načrt.
O uporabi bilančnega dobička, ki
po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša
1.823.598,32 EUR, se bo odločalo v naslednjih letih.«
Predlog sklepa št. 3.2.: skupščina podeli
upravnemu odboru razrešnico za delo za
leto 2010.

4. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa št. 4: skupščina družbe
Gradis skupina G d.d. za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2011 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.
5. Podelitev prokure.
Predlog sklepa št. 5: mag. Urošu Ogrinu
se podeli prokura za samostojno zastopanje.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Skupščina se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan), to je
dne 8. 8. 2011 in pisno prijavijo družbi svojo
udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno
dne 8. 8. 2011.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti
pisno in ga je potrebno predložiti družbi,
kjer ostane shranjeno. Pooblastilo je lahko
posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@gradis-skupinag.si in sicer v skenirani obliki kot priponka,
vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat
pravne osebe. Delničarji lahko pooblastilo
na enak način, kot so ga podali, do dneva
skupščine kadarkoli prekličejo.
Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastila in avtentičnosti podpisa delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po
elektronski pošti.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki se
morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo
v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji
zahteve poslali najkasneje sedem dni po
objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega
reda sporočilo tudi po elektronski pošti na
elektronski naslov info@gradis-skupinag.si
in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične
osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat
pravne osebe.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju; nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta, upravnega odbora ali
revizorjev iz 301. člena ZGD-1(v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma
volilni predlog se objavi in sporoči na na-
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čin iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
to je do 16. 7. 2011, družbi poslal predlog
za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Na poslovnem naslovu družbe Šmartinska cesta 134 a, Ljubljana, so od dneva
sklica skupščine pa vse do vključno dneva
zasedanja skupščine v času od 9. do 12. ure
dostopni in brezplačno na vpogled:
– Revidirano letno poročilo družbe Gradis skupina G d.d. za leto 2010;
– Revidirano Konsolidirano letno poročilo poslovne skupine Gradis skupina G za
leto 2010;
– Poročilo upravnega odbora družbe
o rezultatih preveritve revidiranega letnega
poročila družbe Gradis skupina G d.d. za
leto 2010 in revidiranega konsolidiranega
letnega poročila poslovne skupine Gradis
skupina G za leto 2010 in predlogu glavnega izvršnega direktorja za uporabo bilančnega dobička;
– Predlog sklepov in obrazložitve točk
dnevnega reda.
Pravica do obveščenosti: delničar na
skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne ob 13. uri, v istem prostoru in
z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradis skupina G d.d.
Upravni odbor
Ob-3812/11
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe, direktor družbe Tekstina Tekstilna industrija
Ajdovščina d.d., Tovarniška cesta 15, 5270
Ajdovščina, sklicujem
skupščino delniške družbe
Tekstina Tekstilna industrija
Ajdovščina d.d.,
Ajdovščina, Tovarniška cesta 15
Zasedanje skupščine bo v Ajdovščini,
dne 11. 8. 2011, s pričetkom ob 11. uri na
sedežu družbe, Tovarniška cesta 15, Ajdovščina, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava
in nadzorni svet družbe): za predsednika
skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič,
za preštevalca glasov pa Oton Lokar. Na
skupščini bo navzoča notarka Laura Čermelj iz Ajdovščine, ki bo sestavila notarski
zapisnik skupščine.
2. Predložitev revidiranega letnega poročila 2010 in poročila nadzornega sveta
za leto 2010 in odločanje o podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava
in nadzorni svet družbe): skupščina direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta
podeli razrešnico za poslovno leto 2010.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni
svet družbe): za revizorja družbe za poslovno leto 2011 skupščina imenuje revizijsko
družbo ABC Revizija d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 101, Ljubljana.

4. Predložitev pisnega poročila posebnega revizorja.
Predlagatelja sklepov k 1. in 2. točki
dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet
družbe, predlagatelj sklepa k točki 3. dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje
konec četrtega dne pred dnem zasedanja
skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in
– 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 (v
nadaljnjem besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje
podatke po stanju ob prijavi.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti in sicer na e-mail naslov:
info@tekstina.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni 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.
Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
Delničarji lahko predloge sklepov in
volilne predloge družbi sporočijo tudi po
elektronski pošti in sicer na e-mail naslov:
info@tekstina.si.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
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Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe Tovarniška cesta 15,
5270 Ajdovščina, vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 10. in 14. uro, ves
čas od objave tega sklica dalje, na uradni
spletni strani družbe, www.tekstina.si in na
spletni strani SeoNet, je dostopno gradivo
za skupščino:
– sklic skupščine,
– predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda,
– revidirano letno poročilo družbe Tekstina d.d. Ajdovščina za poslovno leto 2010
z revizorjevim poročilom,
– poročilo nadzornega sveta Tekstina d.d. skupščini, v skladu s 282. členom
ZGD-1,
– obrazec pooblastila za uresničevanje
glasovalne pravice (dostopen tudi na spletni
strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet),
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Pisno poročilo posebnega revizorja je
dostopno na sedežu družbe.
Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino
Skupno število vseh izdanih delnic družbe Tekstina d.d. Ajdovščina (KDD oznaka
TEAG) je 1.127.293. Vsaka delnica daje
na skupščini en glas. Skupno število vseh
glasovalnih pravic iz delnic Tekstina d.d. Ajdovščina, je 1.127.293.
Tekstina d.d. Ajdovščina
Simeon Špruk,
direktor
Miloš Trobec Pahor,
predsednik nadzornega sveta
Ob-3848/11
Na podlagi 48. člena Statuta družbe
SGG – Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, uprava družbe sklicuje
13. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 11. 8. 2011 ob 8. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu, Brunov
drevored 13.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje predstavnik odvetniške pisarne Makuc, za preštevalko glasov se izvoli
Magdo Logar.
Skupščini bo prisostvoval notar, Edvard
Sivec.
3. Seznanitev skupščine o sprejemu letnega poročila družbe SGG – Družba pooblaščenka d.d. in skupine SGG za leto 2010,
s strani nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe SGG – Družba pooblaščenka d.d. in skupine SGG za
leto 2010, in s poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi poročila družbe SGG
– Družba pooblaščenka d.d. in skupine SGG
za leto 2010.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2010.
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5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček za poslovno leto 2010 se razporedi po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja za revizijo računovodskih izkazov za
leto 2011.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizijo računovodskih
izkazov za poslovno leto 2011 imenuje Tekos Revizija d.o.o. Potoki 38, Kobarid.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta
– predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za člane nadzornega sveta
– predstavnike delničarjev imenujejo: Miloš
Mervič, Silvester Peljhan in Iztok Mlekuž.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo
k posameznim točkam dnevnega reda so
delničarjem na vpogled na sedežu SGG
– Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, od dneva objave
sklica do dneva skupščine, vsak delovni
dan med 10. in 11. uro, pri Magdi Logar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan 9. 8. 2011 vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v prostor skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe. Pravico do
udeležbe na skupščini in uresničevanja
glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
opravi istega dne ob 8.30, z istim dnevnim redom. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
SGG – Družba pooblaščenka d.d.
Uprava družbe
Ob-3849/11
Na podlagi 34. do 40. točke Statuta
družbe Soško gozdno gospodarstvo
Tolmin d.d., Brunov drevored 13, 5220
Tolmin, uprava družbe sklicuje
14. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 11. 8. 2011 ob 8.30 v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu, Brunov
drevored 13.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave
in nadzornega sveta se za predsednika
skupščine imenuje predstavnik odvetniške
pisarne Makuc, za preštevalko glasov se
izvoli Magda Logar. Skupščini bo prisostvoval notar Edvard Sivec.
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3. Seznanitev skupščine o sprejemu letnega poročila družbe za leto 2010 s strani
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe SGG Tolmin d.d.
in skupine SGG za leto 2010, in s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
poročila družbe SGG Tolmin d.d. in skupine
SGG za leto 2010¸.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica za leto 2010.
5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček za poslovno leto 2010 se razporedi po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za revizijo računovodskih izkazov
za leto 2011.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizijo računovodskih
izkazov za poslovno leto 2011 imenuje Tekos Revizija d.o.o. Potoki 38, Kobarid.
7. Seznanitev skupščine s prenehanjem
mandata člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev in seznanitev z imenovanjem novega člana nadzornega sveta
– predstavnika delavcev.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je članici
nadzornega sveta Dragici Klobučar prenehal mandat z dnem 17. 7. 2011. V skladu s sklepom sveta delavcev družbe z dne
30. 6. 2011 je za novega člana nadzornega
sveta, predstavnika delavcev, imenovan Mihael Črnič z mandatom do 17. 7. 2015.
8. Imenovanje članov nadzornega sveta
– predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je članoma nadzornega sveta Simonu Kovšci in
Milošu Merviču prenehal mandat z dnem
17. 7. 2011.
Na predlog nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev imenujeta Simon Kovšca in Mervič
Miloš z mandatom do 17. 7. 2015.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu SGG Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, od
dneva objave sklica do dneva skupščine,
vsak delovni dan med 10. in 11. uro, pri
Magdi Logar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan 9. 8. 2011 vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v prostor skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri
dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi

istega dne ob 9. uri, z istim dnevnim redom.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
SGG Tolmin d.d.
Uprava družbe
Ob-3856/11
Na podlagi točke 7.2 Statuta družbe Gorenjska predilnica d.d. Škofja Loka, Kidričeva c. 75, uprava sklicuje
13. sejo skupščine
delniške družbe
Gorenjska predilnica d.d. Škofja Loka,
ki bo v četrtek, 25. 8. 2011 ob 10.30,
v prostorih notarke Marjane Bešter Tičar
na Šolski ulici 2 v Škofji Loki, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.
Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Mihael Savnik, za preštevalca
glasov se izvoli Marta Razinger. Na skupščini bo navzoča vabljena notarka Marjana
T. Bešter.
2. Predlog uprave za uporabo bilančnega
dobička poslovnega leta 2010 s predlogom
podelitve razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2010 in seznanitev
delničarjev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2010.
Obrazložitev sklepa:
Na 31. seji nadzornega sveta družbe dne
23. 6. 2011 je bil obravnavan predlog uporabe bilančnega dobička ter razrešnica upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010
in pregledani ter preverjeni prejemki uprave
ter članov nadzornega sveta za poslovno
leto 2010.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog o uporabi
bilančnega dobička za leto 2010. Bilančni dobiček družbe znaša 462.804,00 EUR.
Skupščina sprejme sklep:
–
bilančni
dobiček
v
znesku
462.804,00 EUR se razporedi za pokrivanje izgube iz preteklih let.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje
in odobrava delo teh dveh organov družbe
v poslovnem letu 2010.
c) Skupščina oziroma delničarji se seznanijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih ti za opravljanje nalog
v družbi prejeli v poslovnem letu 2010.
3. Imenovanje revizorske družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 imenuje Renoma družba
za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška
ulica 25, 1000 Ljubljana.
Obvestilo delničarjem:
1. Dostop do gradiva za skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvami in informacije v zvezi s skupščino:
– Gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta
v zvezi z letnim poročilom in preveritvijo letnega poročila ter poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2010, predlogom ugotovitve
in uporabe bilančnega dobička za poslovno
leto 2010 s predlogom razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2010 ter informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta ter druga gradiva iz drugega
odstavka 297.a člena ZGD – 1 so po objavi
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skupščine delničarjem na voljo za vpogled
Gorenjska predilnica Škofja Loka d.d., Kidričeva 75, Škofja Loka, vsak delavnik od
9. do 12. ure od dneva sklica skupščine do
vključno 22. 7. 2011 ter od 16. 8. do 24. 8.
na sedežu družbe.
2. Pravice in predlogi delničarjev ter
druga obvestila:
– Delničarji, katerih skupni deleži
dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala
družbe, 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 take 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 skica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke
dnevnega reda pošljejo družbi po pošti na
naslov: Gorenjska predilnica Škofja Loka
d.d., Kidričeva 75, 4220 Škofja Loka.
– 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
družbi poslani v sedmih dneh po objavi
tega skica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu uprave in da bo druge
delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
– Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD – 1 le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko svoje predloge
pošljejo družbi po pošti na naslov: Gorenjska predilnica Škofja Loka d.d., Kidričeva
75, 4220 Škofja Loka.
– Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki
se družbi posredujejo po pošti, morajo vsebovati lastnoročni podpis predlagatelja, kot
fizične osebe oziroma pri pravnih osebah
lastnoročni podpis njenega zastopnika in žig
oziroma pečat pravne osebe, če le-tega ta
uporablja, pri čemer ima družba pravico do
preveritve identitete delničarja oziroma pooblaščenca ali zastopnika delničarja, ki je
pravna oseba, ki posredujejo družbi zahtevo
ali predlog po pošti.
– Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD – 1 in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti pomembni
za presojo točk dnevnega reda.
3. Pogoji za udeležbo delničarjev na
skupščini in uresničevanje glasovalne pravice:
– Upravičenci do udeležbe na skupščini družbe so vsi delničarji družbe imetniki
delnic družbe z glasovalno pravico, ki bodo
upravi družbe svojo udeležbo najavili tako,
da se prijavijo v tajništvu družbe, najkasneje
4 dni pred zasedanjem skupščine na naslov: Gorenjska predilnica Škofja Loka d.d.,
Kidričeva 75, 4220 Škofja Loka, tj. do dne
21. 8. 2011 do 24. ure in so na ta dan vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev.
– Pooblaščenec oziroma zastopnik
delničarja mora za udeležbo na skupšči-

ni predložiti pisno pooblastilo. Delničarji
oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pravnih oseb pa
tudi z izpiskom iz sodnega oziroma drugega
ustreznega registra.
– Udeleženci skupščine se ob prihodu
na skupščino prijavijo pred vhodom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom na seznamu
delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice. O vseh točkah dnevnega
reda se glasuje z glasovnicami.
· Skupščina je sklepčna, če je na njej
zastopanih najmanj 15% glasov.
· V primeru nesklepčnosti skupščine
na napovedani in objavljeni dan, bo na podlagi točke 7.7 statuta nova seja skupščine
naslednjega dne, tj. 26. 8. 2011 ob isti uri,
z istim dnevnim redom, v prostorih notarke
Marjane Bešter Tičar na Šolski ulici 2 v Škofji Loki. Skupščina bo v tem primeru veljavno
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Gorenjska predilnica d.d., Škofja Loka
predsednik uprave
Boštjan Bokal
Ob-3858/11
Na podlagi 13. člena Statuta delniške
družbe Vodnogospodarsko podjetje d.d.,
Ul. Mirka Vadnova 5, Kranj, sklicujem
16. redno letno skupščino delničarjev,
ki bo dne 11. 8. 2011 ob 10. uri, v prostorih družbe na sedežu podjetja Ul. Mirka
Vadnova 5, Kranj, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
skupščine po predlogu uprave, ugotovi se
prisotnost vabljenega notarja.
Obrazložitev:
Za delovanje in izvedbo skupščine mora
skupščina izvoliti organe skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d. Kranj, poročilom NS
in mnenjem NS k revizijskem poročilu za
poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe, mnenjem
revizorja k letnemu poročilu in poročilom
nadzornega sveta o sprejemu revidiranega
letnega poročila za leto 2010.
Obrazložitev:
Nadzorni svet je letno poročilo in revidirano poročilo za leto 2010 potrdil in pripravil
poročilo za skupščino. Skupščina v takem
primeru ne sprejema poročila, se pa seznani
z letnim poročilom.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2010, razrešnice upravi in
nadzornemu svetu VGP d.d. Kranj za leto
2010, ter predlog uprave za podelitev nagrad članom NS in izplačilo dividend delničarjem.
Predlog sklepa:
1) ustvarjeni bilančni dobiček se razdeli
na zakonske rezerve, preostali del dobička
ostane nerazporejen;
2) upravi in nadzornemu svetu podeli
razrešnico za leto 2010;
3) članom nadzornega sveta se odobri
nagrada, po predlogu;
4) delničarjem se izplačajo dividende,
po predlogu.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2011.
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Predlog sklepa: na podlagi nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2011 imenuje predlagana revizijska družba.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti.
Vse informacije v zvezi s sklicem skupščine, letno poročilo z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta, popolna besedila listin in predlogov ter druga gradiva,
ki bodo obravnavana na skupščini, so delničarjem na voljo v tajništvu družbe, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v knjigo delničarjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine in svojo
udeležbo pisno prijavijo tako, da prijava
in pooblastilo prispeta na sedež družbe
najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred začetkom skupščine vpisati v listo udeležencev.
Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko predlagajo
dopolnitev dnevnega reda v roku 7 dni po
dnevu objave sklica skupščine.
Rok za vlaganje predlogov nasprotnih
sklepov, ki naj bi bili objavljeni, je 7 dni po
dnevu objave sklica skupščine.
Če skupščina družbe ob sklicanem času
ne bo sklepčna, bo seja skupščina ob 13. uri
istega dne, ko bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vodnogospodarsko podjetje d.d. Kranj
Direktor družbe

Razširitve dnevnih redov
Ob-3803/11
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Paloma-Sladkogorske tovarne papirja d.d. Sladki vrh, Sladki vrh 1, 2214 Sladki Vrh objavlja predlog za
razširitev dnevnega reda 17. seje skupščine
družbe.
Uprava družbe Palome-Sladkogorske tovarne papirja d.d. Sladki Vrh sporoča svojim
delničarjem, da je od delničarja P D P Posebne družbe za podjetniško svetovanje
d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana,
ki je imetnica 2.410.000 navadnih delnic
družbe Paloma d.d., kar predstavlja 70,97%
navadnih delnic družbe oziroma 70,97%
delež v osnovnem kapitalu družbe, prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda 17.
skupščine družbe, sklicane za 25. 7. 2011
(objava v Uradnem listu RS in na spletni
strani družbe dne 24. 6. 2011) z novo četrto
in peto točko.
Uprava družbe tako dopolnjuje dnevni
red 17. seje skupščine z dodano 4. in 5. točko dnevnega reda, ki skupaj s predlogom
sklepa na predlog delničarja glasita:
4. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje nadomestnega
člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe se seznani z odstopno
izjavo predsednika nadzornega sveta Kreša Šavriča, na podlagi katere mu funkcija
člana nadzornega sveta preneha z dnem
24. 6. 2011.
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Skupščina družbe z dnem sprejema tega
sklepa za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let imenuje Aleša Zupančiča, stanujočega Glinškova ploščad 12,
1000 Ljubljana.
5. Odpoklic članov nadzornega sveta in
imenovanje nadomestnih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe s funkcije članov nadzornega sveta z dnem sprejema tega sklepa
odpokliče naslednja člana nadzornega svet
družbe: Lovrencij Galuf in Bogomil Jelenc.
Skupščina družbe z dnem 26. 7. 2011
za člana nadzornega sveta za mandatno
obdobje štirih let imenuje: Bojana Starman,
stanujoč Kosovelova ulica 20, 4226 Žiri in
Metko Kandrič, stanujoča Ulica bratov Babnik 13, 1000 Ljubljana.
Paloma-Sladkogorska tovarna
papirja d.d.
uprava družbe
Bojan Rajtmajer
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Zavarovanja terjatev
SV 663/2011
Ob-3808/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter,
opr. št. 663/2011 z dne 28. 6. 2011, je stanovanje št. 1, v skupni izmeri 73.85 m2, v pritličju stanovanjske stavbe z ident. št. 81, na naslovu Sovodenj 59, Sovodenj, ki stoji na parc.
št. 638/4 in 638/3, obe k.o. 2052 Laniše, last
zastavitelja Dušana Bajta do celote (1/1), na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1/TP z dne 19. 10. 1993, zastavljeno v korist UniCredit banke Slovenija d.d.,
s sedežem v Ljubljani, Šmartinska cesta 140,
z matično številko: 5446546000, za zavarovanje njene terjatve v višini 25.000,00 €,
z obrestmi po obrestni meri, ki je seštevek
veljavnega 3 mesečnega Euribor-ja in fiksne
obrestne marže v višini 3.70 % letno in z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih
banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve,
z rokom vračila kredita skupaj z obrestmi
v 300 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja
anuiteta zapade v plačilo dne 30. 6. 2036,
ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz pogodbe
o dolgoročnem kreditu.
SV 495/2011
Ob-3816/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o kreditu in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve,
sklenjenega v notarski pisarni notarja Mesar Gregorja iz Sežane, dne 30. 6. 2011,
pod opr. št. SV 495/2011, je bilo stanovanje – posamezni del stavbe št. 9, v izmeri
60,39 m2, v stavbi z identifikacijsko številko
78, na naslovu Slavniška cesta 10 v Hrpeljah, ki stoji na parc. št. 3234, k.o. 2560
Hrpelje (ID 2962669), sedaj last zastaviteljice Štrok Vojke, EMŠO: 1204963505130,
stanujoče Slavniška cesta 10, Hrpelje, 6240
Kozina, upoštevajoč pri tem kupoprodajno
pogodbo o prodaji stanovanja št. 1135 –2
/HTG, sklenjeno na podlagi določil Stanovanjskega zakona, dne 8. 11. 1991 in sicer
med družbo HTG p.o. Sežana, kot prodajalko in Štrok Vojko, kot kupovalko, overjeno
pri Temeljnem sodišču v Kopru pod opr. št.
OV I 13/92 – 1, dne 8. 1. 1992 in pogodbo
o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim sklenjeno na podlagi določil Zakona
o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini in notarskega zapisa sporazuma o ureditvi
premoženjskopravnih razmerij med Občino
Sežana, Občino Divača, Občino Hrpleje-Ko-

zina in Občino Komen ter delitvi premoženja
Občine Sežana dne 31. 5. 2011, in sicer med
Občino Hrpelje-Kozina in Vojko Štrok, overjeno v notarski pisarni notarja Mesar Gregorja v Sežani, pod opr. št. OV-I 158/2011,
dne 23. 6. 2011, zastavljeno v korist upnice
Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper,
matična številka 5092221000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 38.000,00 EUR,
ki se obrestuje po obrestni meri Euribor 365
3 – mesečni povečan za obrestni pribitek 3,3
odstotnih točk letno, eventualnimi zamudnimi obrestmi in stroški ter končno zapadlostjo
najkasneje do vključno 30. 6. 2023.
SV 471/2011
Ob-3817/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina,
opr. št. SV 471/2011 z dne 30. 6. 2011,
je bila zastavljena nepremičnina z ident.
št. 2175-1881-2, stanovanje št. 2, Ulica Gustla Štravsa 1, 4270 Jesenice, pri
čemer večstanovanjska stavba stoji na
parc. št. 1337/0, parc. št. 1335/0 in parc.
št. 1336/0, vse k.o. 2175 Jesenice, last zastavitelja Branislava Zajovića na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 7. 3. 2006,
vse v korist osebe z imenom: Nova Ljub
ljanska banka d.d., Ljubljana, s sedežem
v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka:
5860571000, v zavarovanje denarne terjatve 23.700,00 EUR s pripadki.
SV 470/2011
Ob-3818/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina,
opr. št. SV 470/2011 z dne 30. 6. 2011,
je bila zastavljena nepremičnina z ident.
št. 2175-1881-2, stanovanje št. 2, Ulica Gustla Štravsa 1, 4270 Jesenice, pri
čemer večstanovanjska stavba stoji na
parc. št. 1337/0, parc. št. 1335/0 in parc.
št. 1336/0, vse k.o. 2175 Jesenice, last zastavitelja Branislava Zajovića na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 7. 3. 2006,
vse v korist osebe z imenom: Nova Ljub
ljanska banka d.d., Ljubljana, s sedežem
v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka:
5860571000, v zavarovanje denarne terjatve 40.000,00 EUR s pripadki.«
SV 1016/2011
Ob-3819/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz

Maribora, opr. št. SV 1016/2011 z dne 30. 6.
2011, je stanovanje št. 2, v stavbi št. 1338,
z uporabno površino dela stavbe 33,98 m² in
neto tlorisno površino dela stavbe, v skupni
izmeri 43,31 m², ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Betnavska c. 18,
2000 Maribor in stoji na par. št. 1178/1,
k.o. 659 Tabor, last zastavitelja Valmarski
Živka, na temelju prodajne pogodbe št.
SV 858/2011 z dne 6. 6. 2011, zastavljeno
v korist Abanke Vipa d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 36.000,00 EUR
s pp.
SV 406/2011
Ob-3820/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 406/2011 z dne
30. 6. 2011, je bila zastavljena nepremičnina z ident. št. 2167-410-3, dvosobno
stanovanje št. 3 v 3. in 1. etaži, v izmeri
81,79 m2, Rateče 12A, Rateče – Planica,
last zastavitelja Janeza Petriča, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11. 1991,
vse v korist osebe z imenom: Nova Ljub
ljanska banka d.d., Ljubljana, s sedežem
v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka:
5860571000, v zavarovanje denarne terjatve 113.867,00 EUR s pripadki.
SV 505/11
Ob-3865/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr.
št. SV 505/11 z dne 29. 6. 2011, je bilo
stanovanje na naslovu Tomšičeva 17 b,
Idrija, po podatkih GURS z neto tlorisno
površino 69,20 m2, z identifikacijsko številko 2357-85-105, ki se nahaja v tretji etaži
oziroma v drugem nadstropju stanovanjske
stavbe v Idriji, z naslovom Tomšičeva 17
b, s pripadajočo kletjo, solast Dejana Sedeja, Kosovelova ulica 11, Idrija in Daše
Česnik, Razpotje 28, Sp. Idrija, vsakega do
polovice, kupljeno s kupoprodajno pogodbo,
sklenjeno s prodajalcema Zdravkom in Terezijo Keršmanc, oba Tomšičeva 17 b, Idrija,
overjeno v notarski pisarni notarja Andreja
Rozmana v Idriji, dne 13. 5. 2011, pod opravilno številko OV 314/11, zastavljeno v korist upnice – SKB banke d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana, matična številka 5026237000, za
zavarovanje denarne terjatve v skupni višini
65.000,00 EUR, s pripadki.

Stran

1684 /

Št.

55 / 8. 7. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave sodišč
Izvršbe
In 8/2011
Os-3734/11
Izvršitelj Milan Otoničar iz Postojne
je v izvršilni zadevi tega sodišča opr. št.
In 8/2011 upnice Leonide Jaksetič, Vrbica 5,
Ilirska Bistrica, ki jo zastopa odvetnik Branko Gvozdić iz Sežane, proti dolžniku Stanovanjska zadruga Ilirska Bistrica z.b.o.,
Ulica 7. maja 12, Ilirska Bistrica, zaradi
izterjave 5.981,77 EUR s pp, dne 20. 5.
2011, opravil rubež nepremičnin, ki nista
vpisani v zemljiško knjigo, in sicer poslovnega prostora številka 1, v izmeri 59,10 m2
in poslovnega prostora številka 2, v izmeri
52,70 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe
številka 608, na parceli številka 692/16-0,
k.o. 2524 Trnovo, na naslovu Ulica 7. maja
12, Ilirska Bistrica. Rubež ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 23. 6. 2011
In 1638/2010
Os-3583/11
Na podlagi sklepa z dne 22. 12. 2010,
opr. št. In 1638/2010 Okrajnega sodišča
v Mariboru, je izvršitelj Milan Glažar dne
18. 2. 2011, v korist upnika Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zaradi izterjave 464,96 EUR s pripadki, zarubil
nepremičnino, ki je v lasti dolžnika Demis
d.o.o., Ulica Pariške komune 40c, Maribor,
in sicer stanovanje št. 1, v izmeri 66,50 m2,
ki se nahaja v I. nadstropju v objektu, ki stoji
na parceli št. 1645, k.o. Tabor, na naslovu
Ulica Pariške komune 40c, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 5. 2011
In 80/2010
Os-3603/11
Okrajno sodišče v Postojni, je v izvršilni zadevi opr. št. In 80/2010 upnika: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki ga
zastopa Špela Plešec, odvetnica v Ljub
ljani, proti dolžniku Brunotu Ninković, Pretnerjeva ulica 15, Postojna, zaradi izterjave
3.785,97 EUR, po izvršitelju Milanu Otoničarju dne 21. 1. 2011, opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi
– stanovanje št. 10, v stavbi z oznako 899,
v izmeri 77,50 m2, v četrtem nadstropju
večstanovanjske hiše, na naslovu Pretnarjeva ulica 15, Postojna, last dolžnika, do
celote.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 13. 6. 2011
VL 4534/2011
Os-3604/11
Okrajno sodišče v Postojni, je v izvršilni
zadevi opr. št. VL 4534/2011 upnika: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki ga
zastopa Špela Plešec, odvetnica v Ljub
ljani, proti dolžniku Brunotu Ninković, Pretnarjeva ulica 15, Postojna, zaradi izterjave
2.067,85 EUR, po izvršitelju Milanu Otoničarju, dne 4. 3. 2011 opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi

– stanovanje št. 10, v stavbi z oznako 899,
v izmeri 77,50 m2, v četrtem nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Pretnerjeva
ulica 15, Postojna, last dolžnika do celote.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 18. 6. 2011

tožena stranka oziroma njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center
za socialno delo ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 5. 2011

In 58/2010
Os-3605/11
Okrajno sodišče v Postojni, je v izvršilni
zadevi opr. št. In 58/2010 upnice Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljub
ljana, proti dolžniku Brunotu Niković, Pretnerjeva ulica 15, Postojna, zaradi izterjave
681,97 EUR, po izvršitelju Franku Slavcu,
dne 18. 3. 2011 opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi – stanovanje št. 10 (stavba št. 899), v IV. nadstropju
stanovanjskega bloka, na naslovu Pretnerjeva ulica 15, Postojna (prej Prekomorskih
brigad 12, Postojna), parc. št. 423/29, k.o.
Postojna, ki sestoji iz hodnika, dveh sob, kopalnice, WC, kuhinje, dnevne sodbe, dveh
balkonov in kleti v pritličju, v skupni izmeri
77,50 m2.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 13. 6. 2011

In 358/2009
Os-3664/11
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika Volksbank – Ljudska banka d.d.,
Dunajska 128a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Matjaž Rihtar, Resljeva 23, Ljubljana,
zoper dolžnika Andreja Tiefengraber, Ulica
Frankolovskih žrtev 11, Celje, ki za zastopa odvetnica Andreja Ferme, Ljubljanska
cesta 6, Celje, zaradi izterjave 72,07 EUR
s pp., sklenilo:
dolžniku Tiefengraber Andreju, Ulica
Frankolovskih žrtev 11, Celje, se za začasnega zastopnika postavi odvetnico Ferme
Andrejo, Ljubljanska cesta 6, Celje.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 5. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 24/2011
Os-3595/11
Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajni sodnici Valentini Markič, v pravdni zadevi tožeče stranke Danice Bratina, Črniče
104, Črniče, ki jo zastopa Branka Mevlja
Turk, odvetnica v Novi Gorici, zoper toženo
stranko Giovanna Gleščič, Via Caravaggio
št. 1, 34000 Trst, Italija, sedaj neznanega
bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice na nepremičnini (pcto. 1.500,00 EUR),
po predlogu tožeče stranke s sklepom št.
P 24/2011 z dne 10. 6. 2011 na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku toženi stranki Giovanni Gleščič, ki je neznanega bivališča, postavilo za začasno zastopnico Vido Mali Lemut, odvetnico v Ajdovščini, Tovarniška 2a,
Ajdovščina, ki jo bo zastopala v pravdnem
postopku št. P 24/2011.
Začasna zastopnica ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika,
vse od dneva postavitve do takrat, ko tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 10. 6. 2011
III P 1095/2009
Os-3269/11
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni
zadevi pod opr. št. III P 1095/2009, zaradi
razveze zakonske zveze, v skladu s členom
82 ZPP sklenilo:
za začasnega zastopnika tožene stranke
Qiujuan Fan se postavi Matjaž Verzegnassi, odvetnik v Celju. Začasni zastopnik bo
zastopal toženo stranko v postopku dokler

I 10631/2006
Os-3594/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3/a, Koper – Capodistria, zoper dolžnico Jeluško
Pirc, Majde Vrhovnikove ulica 8, Ljubljana
– dostava, ki jo zastopa odvetnica začasna
zastopnica Maja Ramšak, Peričeva 35/II,
Ljubljana, zaradi izterjave 2.259,61 EUR
s pp, sklenilo:
dolžnici Jeluški Pirc se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Maja Ramšak, Peričeva 35/II, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2011
VL 181057/2010
Os-3666/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška
cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa Breda
Petelinc, Zaloška cesta 2, Ljubljana, proti
dolžnici Hasibi Hopić, Brnica 20, Hrastnik,
ki jo zastopa odvetnica Mirjana Kranjčevič, Tivolska 38, Ljubljana, zaradi izterjave
525,75 EUR, sklenilo:
dolžnici Hasibi Hopić, Brnica 20, Hrastnik, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mirjana Kranjčevič, Tivolska 38, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
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za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2011
VL 108246/2008
Os-3667/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Si.Mobil d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3,
Ljubljana, proti dolžnici Dragici Kranjčič,
Endlicherjeva ulica 8, Maribor, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Marjan Veit,
Kneza Koclja 24, Maribor, zaradi izterjave
920,00 EUR, sklenilo:
dolžnici Dragici Kranjčič, Endlicherjeva
ulica 8, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona po pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Marjan Veit, Kneza Koclja 24, 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 5. 5. 2011
D 579/2010
Os-3351/11
Okrajno sodišče na Ptuju je v zapuščinski zadevi po pokojnem Vidovič Stanislavu,
sinu Ignaca, upokojencu, rojenim 15. 10.
1921, državljanu Republike Slovenije, vdovcu, umrlem 8. 9. 2004, nazadnje stanujočim
Langusova ulica 14/b, Ptuj, dne 24. 5. 2011
sklenilo, da se dedinji Elizabeti Franzwa,
rojeni Vidovič, 9. 9. 1946, 1130 Wien, Wolkersbergen str. 22–24/15/5, Avstrija, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi
s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD),
postavi začasni zastopnik, odvetnik Martin
Graj, Ulica heroja Lacka 10, Ptuj.
Začasni zastopnik ima v tem zapuščinskem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo dedinjo v skladu
s 83. členom ZPP zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dedinja ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 24. 5. 2011
P 142/2010
Os-3736/11
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke: Valter Fabjančič, Povžane 3/c, 6243 Obrov, ki ga zastopa Odvetniška
pisarna Kanduti – Kocjan d.o.o. iz Ljubljane
zoper toženo stranko: 1. Olga Ban Vignetti
147, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča,
2. Rozalija Ban, 10306 Reno Ave, Cleveland
5, ZDA, sedaj neznanega bivališča, 3. Slavko
Ban, Šlajmarjeva ul. 8, 1000 Ljubljana, sedaj
neznanega bivališča, 4. Zorko Ban, Kajuhova
ulica 12, 6310 Izola, 5. Marija Bolčič, neznano bivališča, Trst, Italija, 6. Antonija Hervatin,
Povžane 8, 6242 Materija, 7. Danilo Kljun,
Povžane 3, 6242 Materija, sedaj neznanega
bivališča, 8. Štefanija Mahnič, 10306 Reno
Ave, Cleveland 5, Ohio, ZDA, sedaj neznanega bivališča, 9. Andrej Memon, neznano
bivališče, Trst, Italija, 10. Franc Memon, ne-

znanega bivališča, Trst, Italija, 11. Ivan Memon, Prešnica 25, 6240 Kozina, 12. Antonija
Rojc, Prešnica 22, 6240 Kozina, 13. Štefanija
Rus, Obrtniška 11, 6240 Kozina, sedaj neznanega bivališča, 14. Renata Ban, Brezovica 38, 6242 Materija, 15. Stanko Valenčič,
Slivje 4, 6240 Kozina, 16. Marija Mascalchini,
Via Milizia 3, Trst, Italija, 17. Ivanka Mascalchini, Via Buie 8, Trst, Italija, 18. Zvonko
Kekez, Susedgradska 3, Zagreb, Hrvaška,
19. Branko Kekez, Susedgradska 3, Zagreb,
Hrvaška, 20. Ema Ferfolja, Via Carravagio
8, Trst, Italija, 21. Anica Antončič, Verzerjev
trg 4, 6000 Koper, 22. Danica Pobega, Veluščakova 1, 6000 Koper, 23. Jožef Poles,
Hrvatini 122, 6280 Ankaran in 24. Jožica Kocjančič, BA Svt 207 16 16-8 ANW, Calgari,
Canada, zaradi ugotovitve obstoja lastninske pravice in izstavitve zemljiškoknjižnega
dovolila (pcto. 500,00 € s pp.) po predlogu
tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku toženi stranki
Mariji Mascalchini, Via Milizia 3, Trst Italija,
sedaj neznanega bivališča, Ivanki Mascalchini, Via Buie 8, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, Anici Antončič, Verzerjev trg
4, 6000 Koper, sedaj neznanega bivališča,
Jožici Kocjančič, BA Svt 207 16 16-8 ANW,
Calgari, Canada, sedaj neznanega bivališča,
s sklepom z dne 4. 5. 2011 postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Anito Hiti,
Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, ki bo
toženo stranko v tem postopku zastopala vse
do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 6. 2011
N 11/2011
Os-3663/11
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni
sodnici Tatjani Lipušček v nepravdni zadevi predlagatelja Karla Štrukelj, Log pod Mangartom 60, Log pod Mangartom, začasno
prebivališče Miren 231, Miren, ki ga zastopajo odvetniki Odvetniške pisarne Ivana Makuca v Tolminu, zoper nasprotno udeleženko Pavlo Črnuta, rojeno Štrukelj, neznanega
bivališča v Franciji, zaradi delitve solastnih
nepremičnin, na podlagi določil prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki
se v nepravdnem postopku uporablja na
podlagi določila 37. člena Zakona o nepravdnem postopku – ZNP, nasprotni udeleženki
Pavli Črnuta, postavilo začasno zastopnico
Mirjam Kragelj Likar, odvetnico v Novi Gorici, Kidričeva 19.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udeleženko v tej nepravdni zadevi
vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka
sama ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodišče oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da ji je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 6. 2011

Oklici dedičem
D 576/2010
Os-3301/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Karolini Konščanski, rojeni Korošec, hčerki Jo-

Št.

55 / 8. 7. 2011 /

Stran

1685

žefa, upokojenki, rojeni dne 28. 1. 1938,
državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli
dne 9. 7. 2010, nazadnje stanujoči Cesta
v Laško 36, Celje.
Zapustnica ni napravila oporoke. Zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Zakoniti dediči I. dednega reda zapustničini hčerki Vesna
Konščanski in Zlatka Gregl, zapustničin sin
Korošec Zvonko in zapustničina vnukinja
Sara Konščanski, po zapustničinemu pokojnemu sinu Milanu Konščanski (sodišču
ni znano, da bi zapustničin pokojni sin imel
še kakšne druge dediče), so se dedovanju odpovedali, prav tako so se dedovanju
po zapustnici odpovedali zakoniti dediči II.
dednega reda, in sicer zapustničini nečaki Perla Strnad, Ivica Korošec ter Perica
Korošec (vstopna pravica po zapustničinemu pokojnemu bratu Jožetu Korošcu, ki je
umrl pred zapustnico in je živel v Republiki
Srbiji). Glede na navedeno pridejo v poštev
zakoniti dediči III. dednega reda (babice in
dedi oziroma tete in strici oziroma sestrične
in bratranci oziroma njihovi potomci), katerih imena, drugi osebni podatki in podatki
o stalnem prebivališču imenovanim dedičem
ter sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona po zapustniku, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica in oklica
na oglasni deski sodišča. Če se morebitni
dediči v določenem roku ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina
brez dediča in bo zapustnikovo premoženje
v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju
postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 5. 2011
II D 2631/2010
Os-2227/11
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek, po pokojnem Marku
Jurčeviću, rojenem 15. 11. 1945, umrlem
22. 8. 2010, nazadnje stanujočem Raičeva ulica 14, Ljubljana, državljanu Republike
Slovenije.
Zapustnik je bil ob smrti samski. Imel je
sina Nikolo Jurčevića in hčer Marijo Jurčević. Za slednjo sodišče ni ugotovilo naslova
prebivališča, niti ni znano, ali je sploh še
živa.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/1976,
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami)
poziva zapustnikovo hčer Marijo Jurčević
oziroma njene dediče ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2011
D 287/2011
Os-3368/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojnem Bensa Ivanu,
pokojnega Matije, rojenim 28. 4. 1875, iz
Gorice, Italija, San Mauro 13, ki je umrl dne
1. 1. 1993.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso
znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse morebitne dediče,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
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v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjem sodišču v roku enega leta od
te objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 5. 2011

Oklici pogrešanih
N 152/2010
Os-3690/11
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru se
vodi nepravdni postopek na predlog predlagateljic Fride Lah in Miroslave Lah, obe stanujoči Podova 29, Rače, zoper nasprotnega
udeleženca Lah Janeza (Ivana), neznanega
naslova, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Maribor,
Dvorakova ulica 5, Maribor, zaradi razglasitve za mrtvega.
O pogrešancu je znano, da je rojen 7. 2.
1924 v Podovi, je sin Lah Terezije in Lah
Franca. Imel je dva brata, Franca Laha in
Jožefa Laha, Jožef Lah je umrl in je zapustil
ženo Frido Lah in hčerko Miroslavo Lah.
Prav tako je umrl drug brat Franc Lah. Janez
(Ivan) Lah naj bi leta 1941 odšel v vojsko in
od takrat se ni več vrnil. Leta 1959 naj bi
se iz Kanade pisno javil pokojnemu bratu
Francu Lahu. Odkar ga niso videli je minilo
skoraj 70 let oziroma več kot 50 let odkar se
je pisno javil.
Sodišče zato poziva pogrešanca, da se
oglasi, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanca, da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po izteku
navedenega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 6. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Cerovšek
Suzana,
Drenov
Grič
10A, Vrhnika, zavarovalno polico, št.
50500073185, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnf-320566
Drofenik Josip, Zgornje Negonje 1A,
Rogaška Slatina, zavarovalno polico, št.
50500087890, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gns-320678
Hojski Zlatka, Cvetlična 11, Orehova
vas, zavarovalno polico, št. 170425, izdala
Zavarovalnica Merkur. m – 372
Hojski Zlatka, Cvetlična 11, Orehova
vas, zavarovalno polico, št. 3308121, izdala
Zavarovalnica Maribor. m – 363
Jurše Edvard, Vinarje 4A, Zgornja
Ložnica,
zavarovalno
polico,
št.
50500038440, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m – 407
Kukovec Tomaž, Vičava 87, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 41601003799,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnc-320544
Lenar Bernarda, Gregorčičeva ulica 5,
Bled, zavarovalno polico, št. 1133949, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnr-320579
Lesjak Marko, Sallaumines 3, Trbovlje,
zavarovalno polico, št. 50500025892,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnn-320583
Meršnik Marjanca, Vuhred 103, Vuhred,
zavarovalno polico, št. 50500017006,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnx-320548
Mihevc
Tomaž,
Frankopanska
23, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500001778, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnh-320639
Palislamović Jasmina, Pod kostanji 16,
Celje, zavarovalno polico, št. 50500070194
(fondpolica), izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnn-320708
Pavlović Marina, Dolinska 3E, Koper
– Capodistria, zavarovalno polico, št.
50500039028, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnn-320683
Porenta Martin, Kamenškova ulica
24, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500025930, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m – 368
Stipanović
Suzana,
Župančičeva
2, Metlika, zavarovalno polico, št.
41601007630,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. gnf-320691
Šernek Marjan, Cvetkova ulica 59,
Rakičan, Murska Sobota, zavarovalni polici,
št. 50500074037, 50500074042, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnq-320705
Štajnbergar Andrej, Žetale 94, Žetale,
zavarovalno polico, št. 50500085238, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m – 366
Štrakl Branka, Slovenska ulica 21, Sv.
Trojica v Slovenskih goricah, zavarovalno
polico, št. 50500014298, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gny-320547
Štumberger Vesna, Vičava 122, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500090045,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnb-320545

Tement Boštjan, Vurberk 5, Spodnji
Duplek, zavarovalni polici, št. 50500070404
in 50500053071, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. m – 390
Topolovec Danijel, Zgornji Leskovec
9d, Zgornji Leskovec, zavarovalno polico,
št. 50500042155, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnq-320605
Zukić Azmir, Delavska 16, Celje,
zavarovalno polico, št. 50500070197
(fondpolica), izdala zavarovalnica KD
Življenje. gno-320707
Žbogar Igor, Bilje 175, Renče,
zavarovalno polico, št. 50500090512, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnt-320577
Žišt Rozika, Zgornja Ložnica 30,
Zgornja Ložnica, zavarovalno polico, št.
50500038441, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m – 408
Žnuderl Darja, Zabukovica 120, Griže,
zavarovalno polico, št. 50500074568, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m – 429

Spričevala preklicujejo
Belna Mitja, Spodnji Porčič 26B, Lenart v
Slovenskih goricah, spričevalo o zaključnem
izpitu SŠGT Maribor, izdano leta 2003.
m – 396
Berglez Janko, Hribarjeva 5, Zgornja
Polskava, zaključno spričevalo SERŠ
Maribor, izdano leta 1982. m – 347
Bezjak Jasna, Zimica 88A, Zgornja
Korena, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠGT Maribor, poklic kuhar, izdano leta
1999. m – 365
Bračič Barbara, Rakitna 354, Preserje,
diplomo Ekonomske fakultete v Ljubljani.
gnv-320675
Brence Marko, Sele pri Polskavi 40,
Pragersko, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, izdano leta 2000. m – 401
Brunskole Irena, Podlog 3b, Dragatuš,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje šole
Črnomelj, izdano leta 2001. gne-320692
Bubnjić Marjan, Ulica pod smreko 4,
Črnomelj, spričevalo 1. letnika Srednje
poklicne in strokovne šole v Črnomlju,
izdano leta 2010. gnu-320580
Cilenšek Mitja, Podlog 9C, Šempeter
v Savinjski dolini, spričevalo o zaključnem
izpitu ŠKIMC Štore – Šolski kovinarski in
metalurški center Štore, št. 1425, izdano
leta 1978. gnm-320684
Cvetko Tamara, Gorišnica 40a, Gorišnica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 1994. gno-320532
Cvetko Tamara, Gorišnica 40a, Gorišnica,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 1995. gnn-320533
Cvetko Tamara, Gorišnica 40a, Gorišnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Ptuj, izdano leta 1995. gnm-320534
Čeh Branko, Prengova 35, Cerkvenjak,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Maribor, smer teracer, izdano
leta 1978. m – 412
Čeh Denis, V Prelogih 18, Maribor,
spričevalo 1., 2., 3., 4. in 5. letnika SERŠ

v Mariboru, izdano leta 2005, 2006, 2007,
2008, 2009. m – 375
Čerčnik Gal Griša, Lokrovec 22A, Celje,
spričevalo 7. razreda OŠ Frana Roša,
izdano leta 2009. m – 388
Dajčman Špela, Grušena 2, Zgornja
Kungota, spričevalo 7. razreda OŠ Kungota,
izdano leta 2009. m – 395
Dajnko Rok, Selska cesta 22, Ptuj,
spričevalo 1. letnika Škofijske gimnazije v
Mariboru, izdano leta 2007. m – 369
Deželak Doroteja, Unec 8, Rakek,
spričevalo 9. razreda OŠ Toneta Čufarja
Ljubljana, izdano leta 2011. gne-320667
Ditz Karina, Gosposvetska ulica 34,
Maribor, maturitetno spričevalo Srednje
tekstilne šole v Mariboru, izdano leta 1982.
m – 404
Drajer Tadej, Kozjak pri Ceršaku 34,
Ceršak, zaključno spričevalo Srednje
gradbene šole in gimnazije Maribor, poklic
zidar, izdano leta 1996. m – 353
Dvoršič Robert, Pivola 48F, Hoče, indeks,
št. 93609112, izdala Fakulteta za strojništvo
v Mariboru. m – 424
Đulsić Amra, Trboje 84, Kranj, spričevalo
3. letnika Srednje ekonomske šole Kranj,
izdano leta 2010. gny-320697
Emeršič Potočnik Barbara, K žagi 10,
Limbuš, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Rada
Robiča Limbuš, izdano leta 2009, 2010.
m – 354
Finšgar David, Hrastovec pod Bočem 33,
Makole, spričevalo in obvestilo o poklicni
maturi Srednje gradbene šole, poklic
gradbeni tehnik, Maribor, izdano leta 2003.
m – 377
Frajtag Matjaž, Klokočovnik 42, Loče
pri Poljčanah, spričevalo o zaključnem
izpitu SERŠ v Mariboru, izdano leta 2002.
m – 371
Gajšek Roman, Kameno 34, Šentjur,
spričevalo 3. letnika Srednje strojne
šole Štore, št. 561, izdano leta 1997.
gni-320688
Gantar Marica, Dole 2, Idrija, indeks,
izdala Srednja tekstilna, obutvena in
gumarska šola Kranj, izdan na ime Demšar
Marica. gnz-320546
Gomzi Simon, Novinci 33B, Vitomarci,
zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, poklic
strojni tehnik, izdano leta 1994. m – 427
Gorišek Luka, Škapinova ulica 15, Celje,
spričevalo 9. razreda OŠ Fran Roš Celje,
izdano leta 2008. m – 418
Grogl Mojca, Vas 37C, Radlje ob Dravi,
spričevalo 1. letnika I. Gimnazije Maribor,
izdano leta 2009. m – 411
Gutsmandl Sergej, Zgornji Boč 8i,
Selnica ob Dravi, spričevalo 7. razreda
Osnovne šole Rado Robič Limbuš, izdano
leta 2009. m – 355
Hari Vajda Max, Rusjanov trg 4,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Nove
Fužine, izdano leta 2009. gnk-320611
Horvat Katja, Na hribu 1, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 1. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem, poklic
turistični tehnik, Maribor, izdano leta 2007.
m – 374
Hudeček Aleš, Cesta maršala Tita 2,
Jesenice, spričevalo 1. ter 2. letnika in
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obvestilo o uspehu za 3. letnik Srednje šole
Jesenice, št. I/PT – 551, izdano leta 2002,
2003, 2004. gnt-320681
Ivačič Danica, Lastnič 34A, Buče,
spričevalo o zaključnem izpitu Poslovnokomercialne šole Celje, izdano leta
1988, izdano na ime Valenčak Danica.
gnp-320706
Jeršin Jonatan, Vodmatska ulica 17,
Ljubljana, indeks, št. 13050110263, izdal
Biotehnični izobraževalni center Ljubljana,
Višja strokovna šola. gnd-320568
Jezernik Nik, Pod gabri 27, Celje,
spričevalo 7. razreda OŠ Lava, Celje, izdano
leta 2009. m – 360
Jozić Željko, Ulica Vide Janežičeve
15, Ljubljana, spričevalo 1., 2. letnika ter
zaključno spričevalo Srednje gradbene
šole, izdano leta 1991, 1992 in 1993.
gnu-320676
Kandorfer Jasmina, Dole 3, Šentjur,
indeks, št. 11070035, izdala Visoka šola za
zdravstvo. gnw-320549
Kavaš Sašo, Drankovci 11A, Mala
Nedelja, spričevalo 2. letnika Elektro
računalniške šole Ptuj, smer tehnik
mehatronike, izdano leta 2010. m – 406
Kelemina Barbara, Bresterniška 56,
Bresternica, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano
leta 1995, 1996. m – 350
Kladnik Monika, Ob Mlinščici 54, Bistrica
ob Dravi, spričevalo 7. razreda OŠ Rada
Robiča Limbuš, izdano leta 2009. m – 348
Kmetec Boštjan, Pongrce 6, Cirkovce,
spričevalo Srednje kmetijske šole za
šolsko leto 1994/1995, izdano leta 1995.
gnl-320535
Kocbek Aleksander, Lokovavci 2, Spodnji
Ivanjci, spričevalo o poklicni maturi Srednje
prometne šole Maribor, smer prometni
tehnik, izdano leta 2002. m – 409
Kop Uroš, Pivola 73, Hoče, zaključno
spričevalo SKSMŠ Maribor, poklic mehanik
vozil voznih sred., izdano leta 2002.
m – 426
Kopač Tomaž, Smetanova ulica 90,
Maribor, spričevalo 2. letnika Škofijske
gimnazije Maribor, izdano leta 1999.
m – 382
Kopitar Nastja, Šubičeva 8, Vir, Domžale,
spričevalo 1. (2005), 2. (2006), 3. (2007),
4. letnika (2008) ter maturitetno spričevalo
(2008) SŠFKZ. gno-320557
Koren Danijel, Ranski Vrh 1A, Radenci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, št. 1940,
izdano leta 2000. gne-320542
Kores Tonček, Žahenberc 25, Rogatec,
spričevalo o zaključnem izpitu – obdelovalec
lesa, Srednje lesarske šole Maribor, št.
1727, izdano leta 1997. gnq-320555
Korpar Marko, Kettejeva ulica 17,
Maribor, spričevalo za 1. letnik in obvestilo
o uspehu za 2. letnik Srednje tekstilne šole
Maribor, smer medijski tehnik, izdano leta
2004, 2005. m – 357
Kostanjšek Janja, Dobležiče 12B,
Lesično, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Celje, smer turistični
tehnik, izdano leta 2010. m – 410
Košenina Adriana, Lipni dol 9A,
Jurklošter, zaključno spričevalo SŠGT Celje,
poklic kuhar (gost. dela), izdano leta 2005.
m – 362
Kovačič Primož, Ulica Mihe Zidanška
26, Limbuš, spričevalo 7. razreda OŠ Rado
Robič Limbuš, izdano leta 2009. m – 373
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Krajnc Andrej, Ulica Eve Lovše 6,
Maribor, diplomo Srednješolskega centra
D. Kvedra Ptuj – Strojne in metalurške šole,
izdana leta 1989. m – 378
Kranjc Darko, Brezijanska ulica 4,
Miklavž na Dravskem polju, diplomo
Kmetijske šole za poklicne voznike, izdana
leta 1989. m – 391
Kupljenik Tatjana, Postaja 30, Mirna
Peč, maturitetno spričevalo Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 1999, izdano na
ime Miklič Tatjana. gng-320565
Kure Tomaž, Ulica Franca Pintarja
8, Selnica ob Dravi, spričevalo 4. letnika
Srednje prometne šole Maribor, izdano leta
2005. m – 419
Liponik Bojan, Trčova 167, Malečnik,
diplomo Srednje agroživilske šole Maribor,
izdana leta 1989. m – 380
Loboda
Matevž,
Za
Pšato
7,
Mengeš, preklic spričevala za 3. letnika
Elektrotehniško-računalniško
strokovne
šole in gimnazije Ljubljana, objavljenega v
Uradni list RS, št. 26/2011. gng-320690
Lovrič Emilio, Šalek 93, Velenje,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra
Velenje, izdano leta 2011. gnk-320561
Lunežnik Andrej, Uskoška 48, Skoke,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 2.
letnika Srednje zdravstvene šole Celje,
izdano leta 1999. gnz-320696
Marela Andrej, Velika vas 27, Dol pri
Ljubljani, diplomo Srednje gradbene šole
Ivana Kavčiča Ljubljana, izdana leta 1988.
gnz-320571
Markuža Rajko, Komen 112A, Komen,
spričevalo 3. letnika Srednje družboslovne
šole (kovinarji), št. 327/1983, izdano leta
1983. gng-320540
Medved Aleš, Velika Nedelja 11, Velika
Nedelja, zaključno spričevalo 3+2 Srednje
trgovske šole Maribor, smer trgovec
prodajalec, izdano leta 2003. m – 370
Menart Suzana, Zvirče 5C, Tržič,
spričevalo 3. letnika Srednje vrtnarske
kmetijske šole Celje, izdano leta 1994,
izdano na ime Čander Suzana. gni-320563
Miklavc Simon, Zgornji Kozji vrh 23,
Radlje ob Dravi, zaključno spričevalo
Srednje kovinarske, strojne in metalurške
šole Maribor, izdano leta 1997. m – 402
Mikulandra Tina, Kovorska cesta 33,
Tržič, spričevalo 3. letnika ESIC Kranj –
Gimnazija, izdano leta 2010. gnt-320702
Mikulandra Tjaša, Kovorska cesta 33,
Tržič, spričevalo 2. letnika Škofijske klasične
gimnazije Ljubljana – Šentvid, izdano leta
2010. gnu-320701
Mileta Tomaž, Ulica kneza Koclja 2,
Maribor, maturitetno spričevalo SKSMŠ v
Mariboru, izdano leta 2002. m – 384
Muhič Tomaž, Bilečanska 5, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu CIRIUS
Kamnik, izdano leta 1998. gnh-320564
Munda Janko, Obrež 155, Središče
ob Dravi, zaključno spričevalo Tehniško
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1983.
m – 403
Najvirt Nika, Vinarska 50, Slovenska
Bistrica, spričevalo 7. razreda OŠ Rada
Robiča Limbuš, izdano leta 2009. m – 398
Novak Sandro, Nad gomilo 1, Maribor,
spričevalo za 8. razred, izdala Delavska
univerza Maribor, izdano leta 1989.
m – 414
Ocvirk Matej, Gradnikova 15, Celje,
spričevalo 7. razreda OŠ Lava Celje, izdano
leta 2009. m – 364

Ožura Primož, Ob mahovniški cesti 13,
Kočevje, maturitetno spričevalo Gimnazije
Kočevje, izdano leta 2001. gny-320572
Pajk Igor, Pod Vrtačo 5, Sevnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Kadetske šole
za miličnike, izdano leta 1987. gnp-320581
Pauman Marjeta, Bukovec 86, Zgornja
Polskava, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 1998. m – 425
Perger Tjaša, Vinski vrh 21, Miklavž
pri Ormožu, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene in kozmetične šole Maribor,
izdano leta 2009. m – 420
Perko Aleš, Spodnji Žerjavci 20, Lenart v
Slovenskih goricah, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene šole Maribor,
poklicne strokovne šole, poklic slikopleskar
– črkoslikar, izdano leta 2003. m – 376
Pesek Barbara, Ptujska 25, Rače,
indeks, št. F0008444, izdala Filozofska
fakulteta Maribor. m – 386
Petermanec Nežka, Partizanska 81,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2007.
m – 351
Peternelj Tjaša, Kanji dol 10, Idrija,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 2007. gnk-320686
Peternelj Tjaša, Kanji dol 10, Idrija,
spričevalo 2. letnika Srednje gostinske šole
v Ljubljani, izdano leta 2009. gnj-320687
Pirc Uroš, Šober 5, Zgornja Kungota,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključnega
izpita Srednje trgovske šole Maribor, izdano
leta 1998, 1999, 2000. m – 379
Potisek Doris, Radvanjska cesta 121,
Maribor, spričevalo 1. letnika II. Gimnazije
Maribor, izdano leta 2002. m – 416
Primec Mija, Slovniška cesta 5, Hoče,
spričevalo 8. razreda OŠ Dušana Flisa
Hoče, izdano leta 2010. m – 383
Pučko Janez, Stanetinci 29B, Cerkvenjak,
zaključno spričevalo Srednje gostinske šole
Maribor, smer natakar, izdano leta 1982.
m – 352
Purkhard Dušan, Ulica Franca Pintarja 5,
Selnica ob Dravi, zaključno spričevalo EGŠ
v Mariboru, izdano leta 1974. m – 393
Purnat Vita, Jezdarska 1, Maribor,
spričevalo 1. letnika Splošne gimnazije
Šolskega centra Celje, izdano leta 2005.
m – 359
Railić Dejan, Arclin 52B, Škofja vas,
indeks, št. 30260533, izdala Višja poslovno
komercialna šola Celje, višja strokovna šola.
m – 358
Rakovnik Janja, Malahorna 7, Oplotnica,
spričevalo 7. razreda OŠ Pohorskega
bataljona Oplotnica, izdano leta 2009.
m – 399
Rangus Tanja, Gorenje Vrhpolje 28,
Šentjernej, spričevalo 1. letnika Srednje
kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano leta
2000. gnb-320699
Rangus Tanja, Gorenje Vrhpolje 28,
Šentjernej, spričevalo 2. letnika Srednje
kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano leta
2001. gnv-320700
Ratoša Jasna, Ferda Bidovca 5, Izola
– Isola, maturitetno spričevalo Gimnazije
Koper, izdano leta 2001. gnc-320694
Remih Bogomir, Smetanova 47, Maribor,
zaključno spričevalo EGŠ Maribor, izdano
leta 1978. m – 349
Rojko Rok, Slovenska ulica 45, Sv.
Trojica v Slovenskih goricah, spričevalo 3.
letnika Srednje ekonomske šole Maribor,
izdano leta 2009. m – 392
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Rutnik – Mikolič Sonja, Sveti Danijel
89, Trbonje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Muta (šivilja – krojač), izdano
leta 2004, izdano na ime Rutnik Sonja.
gnb-320570
Stanković Ana, Lesno Brdo 44, Vrhnika,
spričevalo Gimnazije Ledina, izdano leta
2006. gnj-320537
Stiplovšek Vojko, Gosposka 32, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno
spričevalo Gimnazije Velenje, izdano leta
1975, 1976, 1976. m – 397
Šegula Tanja, Bevkova ulica 16A, Ptuj,
diplomo EPF Maribor, številka 011033,
izdana leta 1994. m – 423
Šenkiš Mojca, Borova vas 29, Maribor,
zaključno spričevalo Živilske šole Maribor,
smer slaščičar konditor, izdano leta 2001.
m – 428
Šiftar Mihael, Pivkova ulica 4, Maribor,
zaključno spričevalo Živilske šole Maribor,
poklic pek, izdano leta 2001. m – 356
Šinkovec Robert, Knafelčeva ulica 28,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano
leta 1991. gni-320538
Šlamberger Žiga, Ptujska cesta 65, Rače,
spričevalo 7. razreda OŠ Rače, izdano leta
2009. m – 394
Štefanič Simon, Letonjeva ulica 2,
Maribor, zaključno spričevalo IKŠ v Mariboru,
izdano leta 1993. m – 417
Štremfel Katarina, Kobjeglava 41,
Štanjel, diplomo UL, Fakultete za pomorstvo
in promet, št. 23/2877, leto izdaje 2000,
izdana na dekliški priimek Abram Katarina.
gnd-320693
Tarman Tanja, Cesta maršala Tita
4A, Jesenice, spričevalo EB/3 Srednje
ekonomsko-turistične šole Radovljica, št. ET
II/254, izdano leta 2001. gnj-320562
Tetičkovič Dejan, Zg. Hajdina 133a,
Hajdina, indeks, št. 12210225156, izdala
SŠC Ptuj, visoka strokovna šola, leto izdaje
2006. gno-320582
Toplak Tadej, Langusova 30, Ptuj,
potrdilo o opravljeni poklicni maturi Elektro
šole Ptuj, smer elektrotehnik elektronik,
izdano leta 2003. m – 405
Torner Tina, Kolodvorska 10, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Biotehniške šole Maribor,
izdano leta 2010. gnl-320685
Turk Dušan, Valična vas 9A, Zagradec,
spričevalo 5. letnika Srednje šole tehniških
strok Šiška, izdano leta 2003. gnb-320695
Vogrinčič Vanessa, Kersnikova 7, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ Franc Rozman
Stane Maribor, izdano leta 2009. m – 400
Vrbovšek Tonja, Sveti dol 16, Štore,
indeks, št. F0010186, izdala Filozofska
fakulteta Maribor. m – 413
Vršič Boštjan, Ožbalt 47, Ožbalt, zaključno
spričevalo Lesne šole MB, izdano leta 1996.
m – 430
Zeba Marko, Zolajeva 12, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika SKSŠ Maribor,
izdano leta 1972, 1973, 1974. m – 361
Zec Miran, Dupleška cesta 89, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje živilske šole
Maribor, poklic mesar, izdano leta 1999.
m – 422
Zelinčevič Nebojša, Vilfanova 5a, Portorož
– Portorose, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2010. gnr-320679

Zupanc Branko, Škofce 4, Rimske Toplice,
spričevalo o zaključnem izpitu – strojni tehnik,
Srednje strojne šole Štore, izdano leta 1995.
gnr-320554
Zupančič Ajda, Na gorco 23, Limbuš,
spričevalo 2. letnika Srednje glasbene in
baletne šole Maribor, izdano leta 2010.
m – 385
Žerak Mojca, Sveti Florjan 47, Rogaška
Slatina, spričevalo 1. letnika SŠGT Celje –
smer gastronom – hotelir, izdano leta 2009.
m – 381

Drugo preklicujejo
Auta Marocchi d.o.o., Cesta Zore PerelloGodina 2, Koper – Capodistria, licenco, za
vozilo KPU1-657, registrska številka licence
GE004819/04416/049. gnv-320550
Avtoprevozništvo - Borišek Stanislav
s.p., Gradiške laze 27, Šmartno pri Litiji,
licence skupnosti št. 007772, izdana dne
23. 10. 2007, z veljavnostjo do 12. 11.
2012, in izvod licence skupnosti za vozilo
št. 00772/002, izdan dne 23. 10. 2007, z
veljavnostjo do 12. 11. 2012. gnq-320680
Belak Vesna, Koroška cesta 120, Maribor,
potrdilo o opravljenem izpitu iz nemščine na
višji stopnji na Republiškem izpitnem centru
v Mariboru, na Dobi, leta 2003, št. Z032/
J52/292605. m – 387
Bevc Marjan, Ulica Maksa Henigmana
55, Dolenjske Toplice, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500008065000, izdajatelj
Cetis d.d. gnw-320674
Blagonja
Miran,
Šmarje
48D,
Branik, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500030499000, izdajatelj Cetis d.d.
gnx-320673
Bratina Gregor, Borštnikova ulica 71,
Maribor, dijaško izkaznico, izdala III. Gimnazija
Maribor, št. 0005964538. m – 367
Cerar Špela, Češnjice pri Moravčah 24a,
Domžale, študentsko izkaznico, št. 20050036,
izdala Pravna fakulteta. gnf-320541
Ćopić Slađana, Kozlovičeva ulica
11, Koper – Capodistria, študentsko
izkaznico, št. 09995742, izdala Fakulteta za
pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani.
gnv-320575
Eržen Barbara, Klemenova ulica
10, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
21090125, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnp-320556
Gaberc Sabina, Stara nova vas 27,
Križevci pri Ljutomeru, študentsko izkaznico,
št. 61258141, izdala Pedagoška fakulteta
Maribor. m – 415
Galić Dejan, Sončna ulica 1, Miklavž
na Dravskem polju, obvestilo o uspešno
opravljenem zaključnem izpitu, smer
avtomehanik, in obvestilo o uspehu na
zaključnem izpitu SKSŠ TAM, izdano leta
1992 v Mariboru. m – 389
Gunzek Marjan, Nova vas pri Šmarju
10, Šmarje pri Jelšah, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500026552000, izdajatelj
Cetis d.d. gnd-320543
Intereks d.o.o., Gašperšičeva ulica 9A,
Ljubljana, nalepko za Taxi tablo (vozilo) LJLK 525, izdala GZS. gno-320682
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Iskra Tomaž, Prečna 35, Novo
mesto, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500017789000, izdajatelj Cetis d.o.o.
gnt-320677
Janžekovič Peter, Kozinova ulica
11, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19274203, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnh-320539
Klinc Tjaša, Paka pri Velenju 60, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 30807856, izdala
Medicinska fakulteta. m – 421
Krajnc Urška, Selce 32, Voličina,
študentsko izkaznico, št. 61162622, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. gny-320672
Maks Janžič s.p. – Mex transport,
Ptujska cesta 98, Miklavž na Dravskem
polju, dovolilnici, št. 000325, država
Ukrajina, oznaka države 804/03, in št.
0496757, država Ukrajina, oznaka države
804/03. gnu-320551
Maks Janžič s.p. – Mex transport,
ptujska cesta 98, Miklavž na Dravskem
polju, dovolilnici, št. 0000624, država
Hrvaška, oznaka države 191/11, in št.
1792162, država Belorusija, oznaka države
112/01. gnt-320552
Marušič Marša, Ulica Vojke Šmuc 12,
Koper – Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 32060163, izdala Naravoslovno tehniška
fakulteta. gnl-320560
Meshay Amir, Kamonje 18, Prezid,
Hrvaška, pooblastila za ravnanje s sredstvi
za reševanje z rešilnim čolnom, št. JJ000329,
izdano dne 27. 10. 2000. gnx-320573
Milosavljević Dušica, Vojkova 4,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19490617, izdala Ekonomska fakulteta.
gnc-320569
Novak Urša, Cesta Ceneta Štuparja
36, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19475053, izdala Ekonomska fakulteta.
gnw-320574
Pavlič Anton, Pameče 181, Šentjanž pri
Dravogradu, digitalno tahografsko kartico,
št. 107050000904300, izdajatelj Cetis
Celje. gns-320578
Peterlin Nina, Strletje 40, Rob, dijaško
izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola
v Ljubljani. gnx-320698
Prevozi Milenko Lučić s.p., Na jami 3,
Ljubljana, licenco št. 011593/005 za osebno
vozilo za taxi prevoze, z reg. oznako LJ ST730. gne-320567
Robič Marjan, Bodešče 6, Bled, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500027081000,
izdajatelj Cetis Celje. gnu-320576
Somaro d.o.o., Mali vrh 29A, Globoko,
7 kosov EU licenc, št. GE002648/00670.
gnh-320689
Šamec Maja, Dergomaška ulica
20, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 20960542, izdala Pravna fakulteta.
gnk-320536
Vizija Sport d.o.o.,, Tržaška cesta 87B,
Logatec, tovorni list (bill of lading), št.
CTLT09204004491. gns-320553
Živanović Dragan, Cesta v Mestni log
77b, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500022793000. gnm-320559
Živanović Dragan, Cesta v Mestni log
77B, Ljubljana, preklic digitalne tahografske
kartice,
št.
1070500000400000,
objavljenega v Uradni list RS, št. 53 z dne
1. 7. 2011. gnn-320558
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