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Javni razpisi
Št. 371-1
Ob-1520/12
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo strešnih
površin v dolgoročni zakup za
postavitev sončne elektrarne
1. Zakupodajalec: Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega razpisa: dolgoročni
zakup strešnih površin za postavitev sončne
elektrarne.
3. Vrsta nepremičnine: ocenjena uporabna strešna površina 1.500 m2 na skladišču,
na naslovu Blanca 8 pri Sevnici.
4. Doba zakupa in ustanovitev služnosti:
zakupodajalec in zakupnik bosta sklenila
pogodbo o zakupu strešnih površin za obdobje 15 let z možnostjo podaljšanja.
Zakupodajalec se s pogodbo zavezuje
ustanoviti služnost v korist zakupnika, ki obsega pravico:
– zgraditi sončno elektrarno in napeljati kable in druge instalacije, potrebne za
obratovanje,
– dostopa do nepremičnine in prehoda
preko nje zaradi obratovanja in vzdrževanja
objekta in naprave.
Zakupnik, ki je lahko pravna ali fizična
oseba, se s pogodbo izrecno zavezuje:
– zaradi izgradnje ali obratovanja sončne elektrarne, na svoje stroške, nemudoma
sanirati morebitne poškodbe na strehi (npr.:
poškodovano kritino),
– preveriti možnost postavitve sončne elektrarne v skladu s prostorskimi akti
ter predpisi, ki urejajo to področje,
– sončno elektrarno zgraditi v skladu
s predpisi in standardi, ki omogočajo vključitev v električno omrežje,
– nositi vse stroške, povezane z izgradnjo, obratovanjem in zavarovanjem sončne
elektrarne,
– po preteku pogodbenega roka, v primeru, da se ta ne podaljša, vzpostaviti prvotno stanje,
– med izvajanjem del na celotnem objektu upoštevati in izvajati vse potrebne ukrepe
varstva pri delu in varstva pred požarom,
na svoje stroške zavarovati izvedbo del in
gradbišče pri ustrezni zavarovalnici in kopijo zavarovalne police še pred pričetkom del
izročiti lastniku nepremičnine,

– zakupodajalcu najkasneje do 25. januarja dostaviti letno poročilo o proizvedeni
električni energiji za preteklo leto oziroma
prihodkih iz naslova prodaje. To poročilo bo
osnova za izstavitev računa.
5. Način in rok plačila: zakupodajalec
bo račune za zakup strehe izstavljal zakupojemalcu za preteklo leto, najkasneje do
31. januarja v tekočem letu, ta pa jih je dolžan poravnati v roku 30 dni. V primeru zamude plačila naročnik obračunava zakonite
zamudne obresti.
6. Merilo za izbor: edino merilo za izbor
najugodnejše ponudbe je najvišji odstotek
od prodaje električne energije. Najugodnejši
ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišji
odstotek. V primeru, da je podanih več ponudb z enakim odstotkom ponudbene cene,
se izvede javna dražba, na katero se povabi
vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno
ponudbo. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno v roku
8 dni po opravljeni izbiri. Zakupodajalec si
pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
ponudnika.
7. Vsebina ponudbe
Ponudba za zakup mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek in polni
naslov ponudnika,
– ustrezni obrazec BON (ne sme biti starejši kot 30 dni) ali potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima ponudnik odprte
transakcijske račune in iz katerih izhaja, da
v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega oziroma blokiranih transakcijskih računov
(ta potrdila ne smejo biti starejša kot 30 dni),
– opredelitev odstotka od prodaje električne energije,
– podatke o predvideni proizvodnji električne energije.
8. Ogled strešne površine je možen
po predhodnem dogovoru s Franjem Lesjakom, tel. 041/651-532.
9. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
je treba predložiti najkasneje do 6. 3. 2012
do 10. ure, in sicer na naslov: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana.
Ponudba mora biti označena: »Ponudba za zakup strešne površine na skladišču
Blanca – Ne odpiraj«.
10. Obvestilo o izbiri
O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku osem dni od roka za predložitev ponudb.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe o dolgoročnem zakupu v osmih dneh
po prejemu sklepa o izbiri, se šteje, da

odstopa od ponudbe. V tem primeru se
pogodba sklene z drugim najugodnejšim
ponudnikom.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 374-1
Ob-1521/12
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo strešnih
površin v dolgoročni zakup za
postavitev sončne elektrarne
1. Zakupodajalec: Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega razpisa: dolgoročni
zakup strešnih površin za postavitev sončne
elektrarne.
3. Vrsta nepremičnine: ocenjena uporabna strešna površina 645 m2 na skladišču,
na naslovu Hladilnica Lenart v Slovenskih
goricah.
4. Doba zakupa in ustanovitev služnosti:
zakupodajalec in zakupnik bosta sklenila
pogodbo o zakupu strešnih površin za obdobje 15 let z možnostjo podaljšanja.
Zakupodajalec se s pogodbo zavezuje
ustanoviti služnost v korist zakupnika, ki obsega pravico:
– zgraditi sončno elektrarno in napeljati kable in druge instalacije, potrebne za
obratovanje,
– dostopa do nepremičnine in prehoda
preko nje zaradi obratovanja in vzdrževanja
objekta in naprave.
Zakupnik, ki je lahko pravna ali fizična
oseba, se s pogodbo izrecno zavezuje:
– zaradi izgradnje ali obratovanja sončne elektrarne, na svoje stroške, nemudoma
sanirati morebitne poškodbe na strehi (npr.:
poškodovano kritino),
– preveriti možnost postavitve sončne elektrarne v skladu s prostorskimi akti
ter predpisi, ki urejajo to področje,
– sončno elektrarno zgraditi v skladu
s predpisi in standardi, ki omogočajo vključitev v električno omrežje,
– nositi vse stroške, povezane z izgradnjo, obratovanjem in zavarovanjem sončne
elektrarne,
– po preteku pogodbenega roka, v primeru, da se ta ne podaljša, vzpostaviti prvotno stanje,
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– med izvajanjem del na celotnem objektu upoštevati in izvajati vse potrebne ukrepe
varstva pri delu in varstva pred požarom,
na svoje stroške zavarovati izvedbo del in
gradbišče pri ustrezni zavarovalnici in kopijo
zavarovalne police še pred pričetkom del izročiti lastniku nepremičnine,
– zakupodajalcu najkasneje do 25. januarja dostaviti letno poročilo o proizvedeni
električni energiji za preteklo leto oziroma
prihodkih iz naslova prodaje. To poročilo bo
osnova za izstavitev računa.
5. Način in rok plačila: zakupodajalec bo
račune za zakup strehe izstavljal zakupojemalcu za preteklo leto, najkasneje do 31. januarja v tekočem letu, ta pa jih je dolžan
poravnati v roku 30 dni. V primeru zamude
plačila naročnik obračunava zakonite zamudne obresti.
6. Merilo za izbor: edino merilo za izbor
najugodnejše ponudbe je najvišji odstotek
od prodaje električne energije. Najugodnejši
ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišji
odstotek. V primeru, da je podanih več ponudb z enakim odstotkom ponudbene cene,
se izvede javna dražba, na katero se povabi
vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno
ponudbo. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno v roku 8 dni
po opravljeni izbiri. Zakupodajalec si pridržuje
pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
7. Vsebina ponudbe
Ponudba za zakup mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek in polni
naslov ponudnika,
– ustrezni obrazec BON (ne sme biti
starejši kot 30 dni) ali potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima ponudnik odprte
transakcijske račune in iz katerih izhaja, da
v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
oziroma blokiranih transakcijskih računov (ta
potrdila ne smejo biti starejša kot 30 dni),
– opredelitev odstotka od prodaje električne energije,
– podatke o predvideni proizvodnji električne energije.
8. Ogled strešne površine je možen
po predhodnem dogovoru s Franjem Lesjakom, tel. 041/651-532.
9. Predložitev ponudb: Pisne ponudbe je
treba predložiti najkasneje do 6. 3. 2012 do
10. ure, in sicer na naslov: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana.
Ponudba mora biti označena:«Ponudba
za zakup strešne površine na skladišču Hladilnica Lenart – Ne odpiraj«.
10. Obvestilo o izbiri
O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku
osem dni od roka za predložitev ponudb.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
o dolgoročnem zakupu v osmih dneh po prejemu sklepa o izbiri, se šteje, da odstopa od
ponudbe. V tem primeru se pogodba sklene
z drugim najugodnejšim ponudnikom.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 372-1
Ob-1522/12
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo strešnih
površin v dolgoročni zakup za postavitev
sončne elektrarne
1. Zakupodajalec: Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Dunaj-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega razpisa: dolgoročni
zakup strešnih površin za postavitev sončne
elektrarne.
3. Vrsta nepremičnine: ocenjena uporabna strešna površina 1.400 m2 na skladišču,
na naslovu Slovenja vas 75 pri Ptuju.
4. Doba zakupa in ustanovitev služnosti:
zakupodajalec in zakupnik bosta sklenila
pogodbo o zakupu strešnih površin za obdobje 15 let z možnostjo podaljšanja.
Zakupodajalec se s pogodbo zavezuje
ustanoviti služnost v korist zakupnika, ki obsega pravico:
– zgraditi sončno elektrarno in napeljati kable in druge instalacije, potrebne za
obratovanje,
– dostopa do nepremičnine in prehoda
preko nje zaradi obratovanja in vzdrževanja
objekta in naprave.
Zakupnik, ki je lahko pravna ali fizična
oseba, se s pogodbo izrecno zavezuje:
– zaradi izgradnje ali obratovanja sončne elektrarne, na svoje stroške, nemudoma
sanirati morebitne poškodbe na strehi (npr.:
poškodovano kritino),
– preveriti možnost postavitve sončne elektrarne v skladu s prostorskimi akti
ter predpisi, ki urejajo to področje,
– sončno elektrarno zgraditi v skladu
s predpisi in standardi, ki omogočajo vključitev v električno omrežje,
– nositi vse stroške, povezane z izgradnjo, obratovanjem in zavarovanjem sončne
elektrarne,
– po preteku pogodbenega roka, v primeru, da se ta ne podaljša, vzpostaviti prvotno stanje,
– med izvajanjem del na celotnem objektu upoštevati in izvajati vse potrebne ukrepe
varstva pri delu in varstva pred požarom,
na svoje stroške zavarovati izvedbo del in
gradbišče pri ustrezni zavarovalnici in kopijo zavarovalne police še pred pričetkom del
izročiti lastniku nepremičnine,
– zakupodajalcu najkasneje do 25. januarja dostaviti letno poročilo o proizvedeni
električni energiji za preteklo leto oziroma
prihodkih iz naslova prodaje. To poročilo bo
osnova za izstavitev računa.
5. Način in rok plačila: zakupodajalec
bo račune za zakup strehe izstavljal zakupojemalcu za preteklo leto, najkasneje do
31. januarja v tekočem letu, ta pa jih je dolžan poravnati v roku 30 dni. V primeru zamude plačila naročnik obračunava zakonite
zamudne obresti.
6. Merilo za izbor: edino merilo za izbor
najugodnejše ponudbe je najvišji odstotek
od prodaje električne energije. Najugodnejši
ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišji
odstotek. V primeru, da je podanih več ponudb z enakim odstotkom ponudbene cene,
se izvede javna dražba, na katero se povabi
vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno
ponudbo. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno v roku
8 dni po opravljeni izbiri. Zakupodajalec si
pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
ponudnika.
7. Vsebina ponudbe
Ponudba za zakup mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek in polni
naslov ponudnika,
– ustrezni obrazec BON (ne sme biti starejši kot 30 dni) ali potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima ponudnik odprte
transakcijske račune in iz katerih izhaja, da

v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega oziroma blokiranih transakcijskih računov
(ta potrdila ne smejo biti starejša kot 30 dni);
– opredelitev odstotka od prodaje električne energije,
– podatke o predvideni proizvodnji električne energije.
8. Ogled strešne površine je možen
po predhodnem dogovoru s Franjem Lesjakom, tel. 041/651-532.
9. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
je treba predložiti najkasneje do 6. 3. 2012
do 10. ure, in sicer na naslov: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana.
Ponudba mora biti označena: »Ponudba
za zakup strešne površine na skladišču Slovenja vas – Ne odpiraj«.
10. Obvestilo o izbiri
O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku osem dni od roka za predložitev ponudb.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
o dolgoročnem zakupu v osmih dneh po prejemu sklepa o izbiri, se šteje, da odstopa od
ponudbe. V tem primeru se pogodba sklene
z drugim najugodnejšim ponudnikom.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-1606/12
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju Jakopičeve nagrade, sprejetega 18. 2. 2004, ki
ga je sprejel Odbor za podelitev Jakopičeve
nagrade in potrdil Umetniški svet ZDSLU,
objavljamo
razpis
za nagrado Riharda Jakopiča 2012
Nagrado prejme slovenski likovni ustvarjalec, ki deluje v Slovenskem kulturnem prostoru ali izven njega in je slovenski državljan.
Kandidat za nagrado Riharda Jakopiča je
lahko nagrajen samo enkrat. Nagrada se
podeli za izjemne dosežke ali novosti na področju likovno-vizualne umetnosti v obdobju
zadnjih pet let do dneva razpisa nagrade. Nagrada Riharda Jakopiča se lahko podeli tudi
za življenjski opus. Kandidate za nagrade
lahko predlagajo kulturne ustanove, likovna
društva ali državljani RS. Odbor za nagrado
Riharda Jakopiča bo upošteval vse predloge,
ki bodo vsebovali vso dokumentacijo in strokovno utemeljitev ter bodo vključno do 15. 3.
2012 prispeli na naslov: ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljubljana, z oznako »Odbor za
podelitev nagrade Riharda Jakopiča«.
Vloge, ki bodo prispele po tem datumu,
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V razpisu
uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in
so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Odbor je sestavljen iz predstavnikov:
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Moderne galerije v Ljubljani, Slovenskega društva likovnih
kritikov in ZDSLU.
Vabimo Umetniške svete društev in posamezne člane ter inštitucije, ki spremljajo
dosežke in ustvarjanje kolegic in kolegov,
da predlagajo likovne ustvarjalce, ki so se
v obdobju zadnjih pet let še posebej izkazali
za Nagrado Riharda Jakopiča.
Zveza društev
slovenskih likovnih umetnikov
Št. 094-2/2012/3
Ob-1613/12
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS,
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št. 42/10) in 25. člena Pravilnika o izvajanju
Zakona o javnem interesu v mladinskem
sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), objavlja
Urad Republike Slovenije za mladino

2. Pomemben vpliv na socialno-družbeno povezanost (kohezijo);
Vpliv na socialno-družbeno povezanost in prispevek h krepitvi sodelovanja in
povezovanja organizacij in posameznikov
v mladinskem sektorju se izkazuje z organizacijo in izvedbo ter promocijo projektov,
progamov, seminarjev, strokovnih srečanj, ki
vključujejo različne deležnike iz vladnega in
nevladnega sektorja.
Prispevek se lahko izkazuje tudi z aktivnim zastopanjem družbenih in strokovnih
interesov delujočih v mladinskem sektorju
v lokalnem in širšem okolju ter zavzemanjem za njihovo profesionalno integriteto.
3. Znatna razsežnost delovanja (multiplikativni učinek dela) projekta;
Prispevek k povezovanju mladinskega dela z drugimi dejavnostmi, na katere
ima mladinsko delo vpliv in ki se izkazuje
z multiplikativnimi učinki na povečevanje
kompetenc mladih, njihovo avtonomijo in
aktivno državljanstvo. Sem štejejo vse aktivnosti, katerih cilj je povečanje kompetenc
mladih.
Prispevek se izkazuje tudi kot povečanje investicij v mlade, ki zajemajo tako
aktivnosti za povečanje aktivnega državljanstva in solidarnosti kot tudi investicije, ki
mladim omogočajo lažji prehod iz otroštva
v odraslost. Sem štejejo tudi aktivnosti za
vzpostavitev ali nadgradnjo mladinske infrastrukture in aktivnosti za povečanje kakovosti mladinskega dela.
4. Razvijanje mladinskega dela in prispevek k dvigu kakovost (sektorja);
Prispevek, ki se izkazuje z razvijanjem
in uvajanjem novih in inovativnih oblik mladinskega dela in načinov dela z mladimi ter
zagotavljanjem pogojev za njihovo uporabo;
Oblike in načini dela z mladimi morajo biti
preizkušeni in uvedeni v prakso.
5. Trajnostni oziroma dolgoročni učinek za soudeležbo mladih v družbeni skupnosti;
Prispevek, ki se izkazuje z vključevanjem mladih v sistem reprezentativne demokracije in ustvarjanjem orodij za spodbujanje
in vključevanje mladih v lokalne skupnosti,
z razvijanjem sistemov za dialog z mladimi
na lokalni ali nacionalni ravni ali s spodbujanjem vključevanja mladih iz različnih socialnih skupin v procese sodelovanja, načrtovanja, izvajanja ali ovrednotenja projektov
na različnih področjih (varovanje okolja, možnosti izobraževanja, zaposlovanja, ohranjanja kulturne ali naravne dediščine, ipd.)
6. Inovativnost.
Prispevek, ki se izkazuje kot prispevek h krepitvi inovacijskih sposobnosti mladih, novih metod dela z mladimi, v ustvarjanju spodbudnih okolij za mladinsko delo,
sodelovanju pri pretoku znanja (vir in uporabnik znanja) ali v inovativnosti pri vodenju, strategijah ali organizaciji dela v mladinskem sektorju.
6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija z obrazci je dosegljiva na spletni strani Urada RS za mladino: http://www.
ursm.gov.si.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vloge morajo prispeti na naslov Urada
RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana, do dne 23. 3. 2012. Kot pravočasne
se štejejo vloge, ki so do polnoči tega dne
oddane s priporočeno poštno pošiljko.
8. Opremljenost vloge
Vlogo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti

javni razpis
za zbiranje predlogov za podelitev
Državnega priznanja v mladinskem
sektorju za leto 2012
1. Predmet in namen razpisa
Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije
za dosežke na področju mladinskega dela
oziroma popularizacije mladinskega dela.
Državna priznanja se podeljujejo z namenom javnega priznavanja in zahvale za
izjemne dosežke v mladinskem sektorju.
Cilji podeljevanja državnega priznanja
v mladinskem sektorju so:
– Pospeševati zavedanje o pomenu mladinske politike za mlade in še posebej zavedanja o prispevku, ki ga ima mladinski
sektor za ekonomski in družbeni razvoj,
– Pospeševati družbeno priznanje mladinskega dela za ekonomski in družbeni
razvoj, še posebej številnih neformalnih in
priložnostnih učnih aktivnostih,
– Priznati organizacijam in posameznikom dosežke na področju mladinske politike
in mladinskega dela,
– Promovirati primere dobrih praks in
strategije ter programe za kakovostno delo
v mladinskem polju.
Pri tem med področja mladinskega sektorja štejejo vsa področja, ki jih opredeljuje
ZJIMS:
i. avtonomija mladih
ii. – neformalno učenje in usposabljanje
ter večanje kompetenc mladih
iii. – dostop mladih do trga delovne sile
in razvoj podjetnosti mladih
iv. – skrb za mlade z manj priložnostmi
v družbi
v. – prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih
vi. – mobilnost mladih in mednarodno
povezovanje
vii. – zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih
viii. – dostop mladih do kulturnih dobrin
in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
ix. – sodelovanje mladih pri upravljanju
javnih zadev v družbi
2. Predlagatelji državnih priznanj
Kandidate za podelitev državnega priznanja lahko predlagajo fizične ali pravne
osebe. Te lahko posredujejo tudi predloge
posameznikov ali neformalnih skupin mladih, ki se ukvarjajo z mladinskim delom.
K predlogu za pridobitev državnega priznanja je treba pridobiti predhodno soglasje
kandidata oziroma zakonitega zastopnika
pravne osebe.
3. Vrste državnih priznanj
Vrste državnih priznanj, za katere se lahko poda predlog so:
– Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja,
– Državno priznanje za izvedbo izredno
uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju,
– Državno priznanje za kakovostno in
uspešno delo na področju mladinskega dela
v daljšem časovnem obdobju.
Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja in državno priznanje priznanje za izvedbo izredno
uspešnega oziroma odmevnega in kori-

stnega projekta v mladinskem sektorju se
lahko podeli fizičnim in pravnim osebam.
Državno priznanje za kakovostno in
uspešno delo na področju mladinskega dela
v daljšem časovnem obdobju v mladinskem
sektorju se podeljujejo samo fizičnim osebam. Za daljše časovno obdobje šteje 5 ali
več letno delovanje na področju mladinskega dela.
4. Prejemniki državnih priznanj
1. Prejemniki državnih priznanj so
lahko fizične osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče ali dovoljenje za bivanje
v Republiki Sloveniji in pravne osebe, ki
imajo registriran sedež oziroma registrirano poslovanje poslovne enote oziroma
podružnice v Republiki Sloveniji. Državno
priznanje se lahko podeli tudi mladinski
organizaciji, ki je organizirana kot sestavni
del pravne osebe iz prejšnjega stavka, če
deluje avtonomno v mladinskem sektorju
v skladu z zakonom.
2. Državna priznanja se lahko podelijo
fizični osebi, ki živi oziroma pravni osebi, ki
obstaja in dejansko posluje v času izbire
prejemnika.
5. Merila za podelitev državnih priznanj
Predlagani kandidati za državna priznanja morajo delovati skladno z načeli demokratičnosti, pluralnosti, integralnosti, medgeneracijske solidarnosti, enakopravnosti,
nediskriminacije in pravičnosti, večkulturnosti, medkulturnega dialoga, prostovoljstva,
spodbujanja zdravega življenjskega sloga,
spoštovanja življenja in okolja ter sodelovanja nevladnih organizacij pri upravljanju
z javnimi zadevami.
Predlagani kandidati morajo delovati v mladinskem sektorju na področjih in
v skladu z načeli kot jih opredeljuje ZJIMS.
Prejemniki državnih priznanj morajo izpolnjevati vsaj dva od navedenih kriterijev.
Presoja po posameznem kriteriju bo potekala na podlagi:
– Vsebinske primernosti,
– Aktualnosti,
– Ustreznega obsega vsebin in aktivnosti
ter prispevka.
Predlogi za podelitev državnega priznanja za kakovostno in uspešno delo na
področju mladinskega dela v daljšem časovnem obdobju morajo izkazati delo in dosežke predlaganega kandidata/kandidatke
v daljšem časovnem obdobju. V opredelitvi predlogov in pri upoštevanju kriterijev za
izbor nagrajenca/nagrajenke morajo posamezne aktivnosti zajemati najmanj 5 letno
obdobje dejavnosti predlaganega kandidata/kandidatke, predlog pa mora izkazati neposredno vlogo in povezanost med kandidatom/kandidatko in rezultati oziroma učinki.
Kriteriji za presojo so:
1. Delovanje oziroma vpliv na osveščanje javnosti o pomenu mladinskega dela;
Prispevek k večji prepoznavnosti mladinske politike, mladinskega dela ali poznavanja potreb in interesov mladih, še posebej
mladih z manj priložnostmi, ki se izkazuje
z objavami v mediji, izvajanji kampanj, izdaji
brošur ali strokovnega gradiva (ki pa ni zgolj
gradivo za promocijo delovanja posamezne
organizacije v mladinskem sektorju).
Prispevek se izkazuje tudi s pretvorbo osveščenosti v prispevek, ki je dejansko privedel do sprememb v delovanju na
mladinskem polju in/ali izboljšal pogoje za
delo v mladinskem sektorju. politično relevantnost, ki privede do izboljšanih pogojev
za delo v mladinskem sektorju.
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vidna ustrezna označba: “Ne odpiraj – Predlog za podelitev državnega priznanja”.
Zaradi evidentiranja priporočamo na hrbtni strani ovitka napisan naslov vlagatelja.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena razpisovalcu. Neveljavne vloge (nepravilno opremljene in nepravočasno prispele) bodo vrnjene vlagateljem.
9. Odpiranje in pregled vlog: odpiranje
vlog bo potekalo 28. 3. 2012, v prostorih
Urada RS za mladino. Odpiranje vlog ne
bo javno.
10. Evalvacija: postopek ugotavljanja
upravičenosti bo izvedla strokovna komisija
za podelitev državnih priznanj, ki jo imenuje minister, pristojen za mladino. Strokovna
komisija bo pregledala prispele predloge,
ugotovila pravilnost in popolnost vloženih predlogov ter če je potrebno, pozvala predlagatelje, da v osmih dneh dopolnijo
prijave. Strokovna komisija bo glasovala
o predlaganih kandidatih na podlagi temeljite analize predlogov in razprave o njih.
Sprejeti bodo predlogi, za katere je glasovala večina članov strokovne komisije.
11. Dodatne informacije: zainteresirani
vlagatelji se lahko vsak delovni dan, med
10. in 12. uro, obrnejo na tajništvo Urada
RS za mladino za morebitna telefonska pojasnila, tel. 01/400-57-89, 01/400-57-93 ali
na kontaktno osebo razpisovalca: Barbara
Zupan, tel. 01/400-57-94 ali e-pošta: barbarazupan@gov.si.
Urad Republike Slovenije
za mladino
Št. 354-0011/2012
Ob-1519/12
Na podlagi 8. člena Statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09), Odloka o proračunu
Občine Sevnica za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 63/11, 8/12 – REB A) in določil Pravilnika
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov
na javno kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/10), Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa in vgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav ter
izvedbo individualnih kanalizacijskih
priključkov na javno kanalizacijo v
Občini Sevnica za leto 2012
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje malih čistilnih naprav (MČN)
za komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) in individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov v Občini Sevnica za
leto 2012.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so lastniki
(fizične osebe) stanovanjskih hiš s stalnim
prebivališčem v Občini Sevnica.
2. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali
potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred
letom 1967, da ima objekt na podlagi določil
prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje, ki ga izda Upravna enota
Sevnica,
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– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka
z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07),
– čiščenje komunalne odpadne vode
v mali komunalni čistilni napravi mora biti
v skladu z določili 4. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07,
30/10),
– lastnik objekta mora na svoje stroške
zagotavljati redno čiščenje in vzdrževalna
dela na mali čistilni napravi ter skleniti z izvajalcem javne gospodarske službe Javno
podjetje Komunala d.o.o. Sevnica pogodbo
o odvozu odvečnega blata iz čistilne naprave,
– mala čistilna naprava mora biti izven
aglomeracij, znotraj katerih se predvideva
izgradnja javne kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji. Informacije o območjih aglomeracij po
tem programu vlagatelj pridobi osebno na
Občini Sevnica ali pri izvajalcu javne službe
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
V primeru kasnejše izgradnje javne kanalizacije se v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična možnost priključitve
objekta na javno kanalizacijo,
– lokacija male čistilne naprave mora biti
definirana na zemljiško parcelo po pogojih
iz soglasja izvajalca javne službe, vlagatelji
morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne
pogodbe, overjene pri notarju.
3. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega priključka:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali
potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred
letom 1967, da ima objekt na podlagi določil
prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje, ki ga izda Upravna enota
Sevnica,
– lokacija individualnega hišnega kanalizacijskega priključka mora biti definirana na
zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe,
overjene pri notarju,
– individualni hišni priključek mora biti izveden skladno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih v soglasju o priključitvi
poda izvajalec javne gospodarske službe,
– pri izvedbi in izračunu stroškov ekonomične gradnje individualnega hišnega
priključka je potrebno upoštevati najkrajšo
možno pot izvedbe priključitve na javno kanalizacijsko omrežje.
4. Delež sofinanciranja
Na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za
sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno
kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list
RS, št. 14/10) se sofinancira 50 % vrednosti investicije vključno z DDV. Sredstva se
razdelijo med upravičence v sorazmernem
deležu višine računa in razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto, pri čemer
pa se za razvrstitev vlog šteje datum in čas
prejetja popolne vloge.

III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Sevnica za leto 2012, pod proračunsko postavko 15415 – hišni priključki in
MČN, konto 411999, v višini 18.900,00 EUR.
Višina sredstev, ki je okvirno namenjena za:
– sofinanciranje malih čistilnih naprav je
15.000 EUR,
– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov je 3.900 EUR.
V primeru manjšega števila vlog upravičencev na enem sklopu, se sredstva prerazporedijo na drug sklop.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 2009 do oddaje vlog in se jih
izkazuje s kopijami plačanih računov oziroma potrdilih o plačilih nabave materiala in
izvedenih delih.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za
stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim
dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima
objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi
določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1
uporabno dovoljenje. Maksimalna višina
upravičenih stroškov za gradnjo male čistilne naprave posameznega stanovanjskega
objekta znaša 3.400 EUR z vključenim DDV.
Upravičeni stroški za individualne hišne priključke za obstoječe stanovanjske
objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem
oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje:
– maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov (cevi, jaški, spojke, …) je
navedena v razpisni dokumentaciji,
– stroški storitev (priključitev na javni kanalizacijski kanal – gospodarska javna služba, strojna, montažna dela, zemeljska dela
– maks. 26,00 EUR z DDV na tekoči meter).
Upravičeni stroški malih čistilnih naprav
za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem:
– nakup in montaža male čistilne naprave (izkop, montaža, priključitev, zasip).
V primeru, da je skupni znesek računov
za dobavljeno opremo in opravljeno delo
nižji od maksimalno upravičenih stroškov,
se upošteva znesek po računu.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge: upravičenec mora
vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi
obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica in na spletni strani Občine Sevnica (www.
obcina-sevnica.si) v rubrikah Aktualno in Informacije javnega značaja – razpisi.
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili
osebno ali po pošti na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Kandidati lahko vloge oddajo do vsake
prve srede v mesecu. Odpiranje vlog se bo
izvajalo vsak prvi četrtek v mesecu, razen
v mesecu avgustu, novembru in decembru,
ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Za prvo
odpiranje lahko upravičenci oddajo vloge do
prve srede v mesecu marcu, vloge se bodo
sprejemale do porabe sredstev oziroma najkasneje do prve srede v mesecu oktobru.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis sofinanciranje
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malih čistilnih naprav in individualnih hišnih
priključkov«. Upoštevale se bodo vloge, ki
bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno.
Strokovna komisija bo vloge odpirala in
obravnavala enkrat mesečno in sicer vsak
prvi četrtek v mesecu, razen v mesecu avgustu, novembru in decembru. Če vloga ne
bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku
15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev,
ki so navedeni v točki II. Splošni pogoji za
pridobitev sredstev.
Prejete vloge se bodo obravnavale po
časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot
je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo upravičenci obveščeni s sklepom v roku 15 dni
od dne, ko bo komisija pripravila predlog
prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu
in predloženih dokazilih o končani izvedbi
bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in
ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni
bančni račun upravičenca v roku 30 dni po
podpisu pogodbe.
VIII. Nadzor in sankcije
Strokovni nadzor pri vgradnji malih čistilnih naprav ter izvedbi individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo
izvaja izvajalec javne službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Kontrolo nad
izvajanjem namenske porabe nepovratnih
sredstev, ki so predmet tega razpisa izvaja
občinska uprava Občine Sevnica.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena na
podlagi neresničnih podatkov, oziroma je
prejemnik prekršil druga določila pogodbe,
je Občina Sevnica upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi
za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Sevnica

9. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem javne
službe (reference),
– dodatni obseg ponujenih storitev.
10. Ugotavljanje sposobnosti in druge
faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so
določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi
pogoji za predložitev skupne vloge oziroma
skupne ponudbe.
Prijavitelji morajo izjave predložiti
na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se
ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem
prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne
pogoje določene z razpisno dokumentacijo.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo
priznal sposobnost, povabil na dialog, da
bodo predstavili svoje rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem
obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete
rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi
končnih ponudb, bo naročnik izvedel še
upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh po poteku roka
za oddajo prijav.
11. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti upravne
odločbe.
Občina Radenci

Št. 28/2012
Ob-1528/12
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06; ZJZP) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu
z Odlokom o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov na območju
Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 27/2011) objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov na območju Občine Radenci
Naročnik: Občina Radenci, Radgonska
cesta 9, 9252 Radenci.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne go-

spodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov na območju Občine
Radenci.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja:
deset let po sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani Občine Radenci, www.radenci.si.
6. Način, kraj in čas oddaje vloge
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali
priporočeno po pošti predložiti v določenem
razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252
Radenci.
Na prednji strani ovojnice morajo biti
navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis “Koncesija za zbiranje in prevoz odpadkov”.«
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Vloge je potrebno oddati najkasneje do
26. 3. 2012, do 11. ure.
7. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji in
jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako
morajo biti v slovenskem jeziku izdelane
oziroma priložene vse obvezne sestavine
razpisne dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo vlogo dopolnjuje
oziroma spreminja do vključno zadnjega
dne razpisnega roka za oddajo prijave.
7.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno
le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene
v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno
območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
7.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Srečko
Grosman, tel. 02/566-96-10, e-pošta: obcina@radenci.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na
naslov: obcina@radenci.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine
Radenci: www.radenci.si.
8. Spremembe in dopolnitve razpisne
dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo
prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Radenci: www.radenci.si.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi
podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev
oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se
pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično
izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo
prijave.
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Ob-1565/12
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 4. člena Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 11/09) in Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2012 (Uradni list
RS, št. 10/12), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje otroških in mladinskih
programov in projektov v Mestni občini
Nova Gorica v letu 2012
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov in
projektov iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica na področju:
a) področje otrok:
– program oziroma projekt je namenjen
otrokom v starosti do vključno 14 let,
– vzpodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela,
– dejavnosti med šolskimi počitnicami,
– preventivne aktivnosti,
– zmanjševanje nasilja med in nad ot
roki,
– dvigovanje kakovosti življenja otrok,

Stran

344 /

Št.

14 / 24. 2. 2012

– kakovostno preživljanje prostega časa,
– neformalno učenje, izobraževanje in
usposabljanje,
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija otrok v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih;
b) področje mladine:
– program oziroma projekt je namenjen
mladim v starosti od 15 do 29 let,
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– raziskovalno delo mladih,
– zmanjševanje učinkov in posledic tveganih vedenj,
– preprečevanje nasilja med mladimi in
nad mladimi,
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
– razvoj interesnih oblik združevanja
mladih,
– aktualne mladinske iniciative,
– kreativno preživljanje prostega časa
– informacijske dejavnosti.
Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en letni otroški ali mladinski program ali največ tri
otroške ali mladinske projekte.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja
vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno
vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program predstavlja dejavnost izvajalca,
ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta
in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno
zaporedje aktivnosti.
Predmet razpisa niso programi in projekti, ki so usmerjeni v:
– formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah,
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje
nepremičnin ali opreme,
– turistična potovanja, turistični izleti in
turistična letovanja,
– športna tekmovanja in športne programe,
– programe in projekte s pretežno internetno vsebino,
– vključevanja odvisnikov in drugih zasvojencev v skupnosti za zdravljenje odvisnosti.
Programi in projekti, ki predstavljajo redne šolske oziroma študijske programe,
niso predmet tega javnega razpisa.
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati
izvajalci, ki iste programe ali projekte prijavljajo na druge javne razpise Mestne občine
Nova Gorica.
2. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci
otroških in mladinskih programov in projektov, katerih delovanje ni financirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma drugih
proračunskih postavk:
– društva in zveze društev,
– mladinski sveti,
– druge pravne osebe in izvajalci, ki niso
profitnega značaja in katerih izvajanje programov ali projektov, namenjenih otrokom
in mladim, je izkazana kot glavna dejavnost.
Za prijavitelje se ne štejejo subjekti ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah.
3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica oziroma izpostavo ali enoto v kateri je
najmanj 85 % otrok in mladostnikov iz Mestne občine Nova Gorica,
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– so registrirani za izvajanje programov
oziroma projektov na področju otroških ali
mladinskih dejavnosti in delujejo najmanj
eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu
z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo
njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj
v višini 50 % vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo v višini 10 % vrednosti prijavljenega programa ali projekta),
– program ali projekt se izvaja na območju ali v interesu Mestne občine Nova
Gorica,
– program ali projekt je neprofitne oziroma nekomercialne narave,
– vsebina programa ali projekta mora
ustrezati predmetu javnega razpisa,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do Mestne občine
Nova Gorica na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali.
4. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 65.000 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Izbrani programi bodo sofinancirani
na podlagi meril za sofinanciranje, določenih v Odloku o sofinanciranju otroških in
mladinskih programov in projektov v Mestni
občini Nova Gorica, upoštevaje razpisana
sredstva.
6. Prijavite se lahko samo na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob
sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni
strani http://www.nova-gorica.si, pod rubriko
»Javni razpisi«.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena
v razpisnem obrazcu. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak posamični
projekt izpolniti ločen obrazec, priloge oziroma dokazila pa vložiti v enem izvodu za vse
prijavljene projekte.
7. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno
oddajte v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine Nova Gorica, v zaprti kuverti s pripisom
»Javni razpis OMD 2012 – Ne odpiraj «. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno
ime in naslov prijavitelja.
8. Rok za prijavo na razpis je do 26. 3.
2012, do 10. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka (26. 3. 2012 do 10. ure) prispe na
naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I).
V primeru dopolnjevanja prijave je treba
poleg označbe javnega razpisa navesti še
besedo ˝Dopolnitev˝.
Nepravočasne in nepopolne vloge bodo
zavržene.
9. Postopek za izbor in oceno prijavljenih
otroških in mladinskih programov in projektov bo vodila petčlanska strokovna komisija,
imenovana s strani župana.
10. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 26. 3. 2012, v prostorih Mestne občine Nova Gorica.

11. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju pisno obveščeni.
12. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica, na tel. 05/33-50-353
(Robert Cencič).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-1566/12
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na
podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 10/12) in Odloka o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 78/09),
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
zasvojenosti v Mestni občini Nova
Gorica v letu 2012
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja zasvojenosti
v interesu Mestne občine Nova Gorica. Sofinancira se naslednje programe:
Sklop B: Sekundarna preventiva
Sekundarna preventiva je usmerjena
k podpori in svetovanju mladim s težavami
v odraščanju ter preprečevanju prehoda od
eksperimentiranja s prepovedanimi drogami
v odvisnost. Sem sodijo programi, ki potekajo kontinuirano tekom celega leta in so
namenjeni učencem in dijakom ter eksperimentatorjem, ki že imajo določene vedenjske, osebnostne, šolske in druge težave.
Sklop C: Terciarna preventiva
Terciarna preventiva je usmerjena k preprečevanju nastanka socialne škode zaradi
uporabe drog in zmanjševanju ter preprečevanju prenosa nalezljivih bolezni in s tem
nadaljnjemu slabšanju zdravstvenega in socialnega stanja oseb, ki uporabljajo droge.
Sem sodijo takoimenovani nizkopražni programi, ki potekajo kontinuirano tekom celega leta in vključujejo predvsem individualno
svetovalno pomoč odvisnikom, individualno
svetovalno pomoč svojcem odvisnikov, skupine za samopomoč za odvisnike, skupine
za samopomoč za svojce odvisnikov, informiranje, podporo, zmanjševanje škode,
terensko delo in svetovanje.
Sklop D: Kvartarna preventiva
Kvartarna preventiva je usmerjena k doseganju popolne abstinence in reintegraciji. Sem sodijo takoimenovani visokopražni
programi ter programi za reintegracijo, ki
potekajo kontinuirano tekom celega leta in
vključujejo delo s stabilnimi abstinenti in njihovimi svojci, socialno reintegracijo, spodbujanje izobraževanja in zaposlovanja, preprečevanje socialne izključenosti.
V postopku javnega razpisa bo izbran
največ po en izvajalec za posamezno vsebino po sklopih, lahko pa bo izbran en izvajalec za posamezen, več ali vse sklope:
Sklop B
– program za delo z osnovnošolsko populacijo,
– program za delo s srednješolsko populacijo,
– program za delo z ekperimentatorji.
Sklop C
– nizkopražni program.
Sklop D
– visokopražni program,
– reintegracijski program.
2. Na javni razpis za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti se lahko
prijavijo:

14 / 24. 2. 2012 /

345

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

– nevladne organizacije (društva, ustanove, neprofitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji in sicer na podlagi zakonskih predpisov
za opravljanje dejavnosti s področja socialnega varstva,
– javni zavodi in druge pravne osebe
in izvajalci s področja socialnega varstva,
katerih socialna dejavnost je izkazana kot
osnovna dejavnost in so na podlagi zakonskih predpisov registrirani tudi za opravljanje
dejavnosti s področja zasvojenosti,
(v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
Za prijavitelje se ne štejejo:
– subjekti po Zakonu o gospodarskih
družbah.
Programi prijaviteljev s področja zasvojenosti, ki so sofinancirani preko drugih razpisov v mestni občini ali so sofinancirani
k okviru posebnih ali drugih proračunskih
postavk proračuna mestne občine, oziroma se kot prijavitelji pojavijo zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je mestna
občina, niso predmet sofinanciranja po tem
odloku.
3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavljajo program, ki je predmet razpisa,
– program se izvaja na območju Mestne
občine Nova Gorica,
– v ustanovitvenih aktih morajo imeti jasno opredeljeno delovanje na področju, ki
je predmet razpisa,
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa,
– so registrirani za izvajanje programov
s področja zasvojenosti in delujejo najmanj
dve leti,
– v preteklem letu so bile izpolnjene vse
pogodbene obveznosti do mestne občine,
kolikor je prijavitelj sodeloval na javnem razpisu,
– imajo zagotovljena tudi lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev za izvajanje prijavljenega programa.
4. Skupna višina finančnih sredstev, ki
bodo razdeljena na podlagi tega razpisa,
je 15.000,00 EUR. Sredstva bodo porazdeljena po posameznih programih oziroma
sklopih.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Prijavitelji se lahko prijavijo samo na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure
in ob sredah od 8. do 16. ure, v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (soba 27/III. nadstropje) ter
na spletni strani, www.nova-gorica.si, pod
rubriko »Javni razpisi«.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena
v razpisnem obrazcu. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični
program izpolniti ločen obrazec.
6. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis
Področje zasvojenosti 2012 – Ne odpiraj «.
7. Rok za prijavo na razpis je do ponedeljka, 26. 3. 2012 do 10. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do
izteka roka, to je do 26. 3. 2012 do 10. ure
prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (I. nad-

– izvajajo program, ki mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– bodo prijavljeni program izvedli v letu
javnega razpisa,
– imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj
v višini 50 % vrednosti prijavljenega programa (lastna sredstva),
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje izvajanja načrtovanih aktivnosti,
– imajo najmanj eno leto registrirano dejavnost,
– imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
V. Izbrani programi bodo sofinancirani na
podlagi meril za sofinanciranje, določenih
v Odloku o sofinanciranju programov tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica,
upoštevaje razpisana sredstva.
VI. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedene v razpisnem obrazcu
(IX. točka). Razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si, pod
rubriko »Aktualni razpisi – javna naročila,
javni natečaji in razpisi« ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti
(soba III/27). Dodatne informacije v zvezi
z razpisom lahko dobijo na tel. 05/335-03-53
(Robert Cencič).
Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo
do izteka roka za prijavo. Vse vloge, prispele po roku in nepopolne vloge, bodo
zavržene.
VII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek
za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte
v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine Nova
Gorica z oznako »Javni razpis – TK 2012 –
Ne odpiraj, do vključno 26. marca 2012 do
10. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki
do izteka roka (23. 3. 2012 do 10. ure) prispe na naslov naročnika oziroma je vložena
v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I).
V primeru dopolnjevanja prijave je treba
poleg označbe javnega razpisa navesti še
besedo ˝dopolnitev˝.
VIII. Postopek za izbor in oceno prijavljenih programov tehnične kulture bo vodila
petčlanska strokovna komisija, imenovana
s strani župana.
IX. Odpiranje vlog ni javno in bo 27. 3.
2012, v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
X. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o sofinanciranju programov.
Mestna občina Nova Gorica

stropje/soba 38). Na hrbtni strani ovojnice
mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja.
V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno
poleg oznake javnega razpisa navesti tudi:
Dopolnitev.
Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do
izteka roka za prijavo, to je do 26. 3. 2012
do 10. ure. Vse vloge, prispele po roku za
prijavo in nepopolne vloge, bodo zavržene.
8. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa.
9. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica, na tel. 05/33-50-352
(Marinka Saksida).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-1567/12
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
4. člena Odloka o sofinanciranju programov
na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 33/09)
in Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 10/12), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju tehnične kulture v Mestni
občini Nova Gorica v letu 2012
I. Na podlagi sprejetega letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova
Gorica za leto 2012 se bodo iz proračunskih
sredstev sofinancirali naslednji programi:
– modelarstvo,
– padalstvo,
– jamarstvo,
– potapljaštvo,
– podvodna fotografija,
– radioamaterstvo,
– motociklizem,
– avtomobilizem,
– astronomija in letalstvo.
Program predstavlja dejavnost izvajalca,
ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta
in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno
zaporedje aktivnosti.
Sredstva za investicije v prostore in
nakup ter vzdrževanje osnovnih sredstev
niso predmet tega javnega razpisa.
Javni razpis ni namenjen šolskim krožkom, ki delujejo na področju tehnične kulture in predstavljajo redni šolski program.
II. Višina razpisanih proračunskih sredstev je 40.000,00 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Na razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture se lahko
prijavijo društva in zveze društev s področja
tehnične kulture, katerih delovanje ni financirano iz proračuna mestne občine v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih
postavk.
IV. Splošni pogoji kandidiranja:
Izvajalci programov tehnične kulture morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih,
– glavno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica in pretežno delujejo na njenem območju,
– imajo najmanj 70 % članov iz Mestne
občine Nova Gorica,
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Št. 330-0008/2012
Ob-1586/12
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08) in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Puconci
(Uradni list RS, št. 73/07) ter Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2012 (Uradni
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list RS, št. 103/11) objavlja Občina Puconci,
Puconci 80, 9201 Puconci
javni razpis
za dodelitev sredstev na področju
razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Puconci za leto 2012
1. Dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev – državnih
pomoči za uresničevanje ciljev občine na
področju razvoja kmetijstva in podeželja, ki
se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2012 v okvirni višini 73.100,00 EUR, od
tega na proračunski postavki:
– 4011005 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov v okvirni višini
5.000 EUR,
– 4011002 Neposredna plačila v kmetijstvo v okvirni višini 68.100 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
III. Ukrepi in upravičenci
Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za
ukrepe, izvedene v obdobju od objave razpisa in do 15. 11. 2012. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja. Za vse razpisane
ukrepe velja, da gre za državne pomoči, ki
se ne morejo dodeljevati za nazaj za dejavnosti, ki so bile že izvedene.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijska zemljišča na območju
občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 40 % upravičenih stroškov naložb,
– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih s sedežem na območju
občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo
hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih
objektov (silosi itd.) na kmetiji ter ureditev
izpustov,
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– stroški obnove fasad na kmetijskih
gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi,
gospodarska poslopja, skladišča oziroma
nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
(škropilnice itd.),
– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi (mlekovodi, itd…),
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter
opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala,
– stroški obresti za kredite za naložbe na
kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za katere se uveljavlja
pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (odstranjevanje skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne storitve ipd.).
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
objekt (tradicionalna stavba) pa leži na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 60 % upravičenih stroškov pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine pro

izvodnih sredstev na kmetijah (kmetijska
poslopja; kašce, kozolci, skedenj, svinjak,
čebelnjak, itd.), če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– do 100 % upravičenih stroškov za
naložbe namenjene za ohranjanje nepro
izvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),
– do 100 % dodatne pomoči za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi
uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je
potreben za ohranitev značilnosti kulturne
dediščine na stavbah.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
– Pogoji za pridobitev:
– objekt (tradicionalna stavba) ali pro
izvodna sredstva morajo biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi
ministrstvo pristojno za področje kulture,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč.
3. Pomoč za arondacijo
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijske površine na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov.
4. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
1.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
1.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe,
1.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
1.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo sedež na območju občine ter njihovi člani, so upravičeni do storitev tehnične
podpore iz tega člena,
– izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za
to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da
je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor
opravljajo te storitve skupine proizvajalcev
ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do
storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje
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storitve. Občina z izvajalci sklene pogodbo,
v kateri se opredeli izvedba ukrepa.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100 % stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva
in jih opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti
250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima
stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh.
Sofinancirajo se publikacije, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske
podatke o proizvajalcih iz dane regije ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da
so predstavljeni v publikaciji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov.
2. Dodelitev državnih pomoči de minimis
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja na območju Občine
Puconci, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Puconci za leto 2012 v okvirni višini 3.000 EUR na proračunski postavki
4011002 Neposredna plačila v kmetijstvo.
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let, in sicer ne glede na to,
iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100 % upravičenih stroškov.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev,
ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
III. Upravičenci
Upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih
gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se
ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih
proizvodov na kmetijskem gospodarstvu in
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež na območju občine.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost

strani Občine Puconci, www.puconci.si, se
lahko vloži neposredno v sprejemni pisarni
Občine Puconci ali se pošlje na naslov: Občina Puconci, Puconci 80.
V. Obravnava vloge
Zbrane vloge bo obravnavala strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija bo po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravila strokovnih pregled vlog.
Ocenila jih bo na podlagi pogojev in meril iz
javnega razpisa ter pripravila predlog prejemnikov sredstev, ki ga bo predložila županu.
Na podlagi predloga komisije bo župan izdal
sklepe o izboru prejemnikov sredstev, ki bo
v obrazložitvi utemeljil svojo odločitev.
Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku
8 dni od pregleda vlog pisno pozvala, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno
dopolnjene pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo na Občino Puconci v roku 8 dni od
prejema sklepa.
VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
ali navajanja neresničnih podatkov, mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na Občini Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, ali na tel. 02/545-91-02, kontaktna oseba Svetlana Luthar.
Občina Puconci

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo
objekta za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov,
– stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali je v postopku
registracije,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč, z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2012 do 15. 11. 2012,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti.
2. Promocija in trženje proizvodov in storitev
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2012 do 15. 11. 2012.
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede povezane z dopolnilnimi
in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih
za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih
z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro
izvodov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2012 do
15. 11. 2012
IV. Rok in način prijave: rok za oddajo
vloge je do 15. 11. 2012.
Vloga, ki je na voljo na sedežu uprave Občine Puconci in objavljena na spletni
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Št. 430-0004/2012-2
Ob-1588/12
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08), 7. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš
časopis, št. 252/99), Odloka o proračunu
Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto
2009 (Uradni list RS, št.: 12/09) in Pravilnika
o ukrepih za razvoj podeželja na območju
Občine Dobrova - Polhov Gradec od leta
2008 do leta 2013 (Uradni list, št. 25/08,
1/09) objavlja Občina Dobrova - Polhov
Gradec
javni razpis
za sofinanciranje programa
pospeševanja in ohranjanja kmetijstva
v Občini Dobrova - Polhov Gradec
za leto 2012
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov kmetijstva v Občini Dobrova
- Polhov Gradec za leto 2012.
Sredstva se namenijo za:
1. Pomoči namenjene primarni kmetijski
proizvodnji kmetijskih proizvodov iz Priloge
I, Pogodbe o ustanovitvi ES:
1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4. člen
Uredbe komisije (ES) št.: 1857/2006),
1.2. Ohranitev podeželske dediščine
(5. člen Uredbe komisije (ES) 1857/2006),
1.3. Usposabljanje in informiranje članov
kmetijskih gospodarstev (15. člen Uredbe
komisije (ES) št.: 1857/2006).
2. Pomoči namenjene predelavi in trženju kmetijskih proizvodov:
2.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetiji (ukrep de minimis),
2.2. Izboljšanje gospodarske vrednosti
gozdov (ukrep de minimis),
2.3. Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti (ukrep de minimis).
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3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo državnih pomoči:
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov
kmetijskih šol.
V letu 2011 imajo prednost pri razpisu
vloge na ukrepa:
2.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti in
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov
kmetijskih šol.
II. Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so podjetja v katerih število zaposlenih ne presega 5 zaposlenih in imajo sedež v Občini Dobrova
- Polhov Gradec. Med ta podjetja (mikropodjetja, kot so opredeljena v Uredbi komisije
(ES) št.: 70/2001) se uvrščajo tudi kmetijska
gospodarstva. Upravičenci so natančneje
opredeljeni pri posameznem ukrepu.
Pomoč se ne odobri za podjetja, ki so
v težavah.
III. Ukrepi in pogoji za pridobitev pomoči:
1. Pomoči namenjene primarni kmetijski
proizvodnji kmetijskih proizvodov iz Priloge
I, Pogodbe o ustanovitvi ES
1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4. člen
Uredbe komisije (ES) št.: 1857/2006)
Namen: Sredstva se namenijo za modernizacijo kmetijskih gospodarstev, izboljšanje
konkurenčnosti in izboljšanju velikostne in
posestne strukture zlasti kmetij, ki jim je
kmetijska dejavnost edini vir preživetja.
Cilj: Zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje preusmeritve proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje
naravnega okolja ali izboljšanje higienskih
razmer ali standardov za boljše počutje živali.
Višina pomoči:
– do 30 % na ostalih območjih,
– do 40 % upravičenih stroškov pri naložbah v primarno proizvodnjo na območjih
z omejenimi dejavniki,
– do 40 % na ostalih območjih ali do 50 %
upravičenih stroškov pri naložbah v primarno proizvodnjo na območjih z omejenimi
dejavniki kadar je upravičenec mlad kmet.
Pomoč se odobri kolikor so naložbe opredeljene v poslovnem načrtu in se izvaja v petih
letih od vzpostavitve ali prevzema kmetijskega gospodarstva,
– nakup kmetijskih zemljišč do višine
10 % upravičenih stroškov celotne naložbe,
če je nakup kmetijskih zemljišč sestavni del
celotne investicije,
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
posamezno naložbo je 2500 €,
– najvišji znesek naložbe za dostope do
kmetijskih gospodarstev ali zemljišč (privatne poti) je 10.000 €.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena
skladno z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– končana naložba mora izpolnjevati
novo uvedene minimalne standarde glede
okolja, higiene in dobrega počutja živali,
– naložbe v gnojne jame in gnojišča, ki
so sestavni del novogradnje hleva morajo
dosegati standarde nitratne direktive,
– naložba mora izpolnjevati enega izmed
ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, razen pri kmetijskih
poslopjih, če gre za nadomestitev objekta
starejšega od 30 let, oziroma popolna prenova poslopja,
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– upravičenec oziroma člani kmetijskega
gospodarstva morajo biti lastniki zemljišč
oziroma jih uporabljati v soglasju z lastnikom.
Vrste pomoči:
A. – naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke,
rejo),
– naložbe v skladišča za krmo vključno
s pripadajočo opremo,
– naložbe v objekte in opremo za pridelavo,
– nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo,
B. nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10 % celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije,
C. prva postavitev ali obnova travniških
sadovnjakov,
D. naložbe v postavitev ali obnovo pašnika ali obore,
E. naložbe v agromelioracijska dela na
kmetijskih zemljiščih (stroški drenažnih del
in čiščenja vodnih jarkov niso opravičljivi
stroški),
F. naložbe v dostope do kmetijskih gospodarstev in zemljišč (dovozne poti, poljske poti),
G. naložbe v nakup novih ali rabljenih
kmetijskih strojev.
Opravičljivi stroški:
– stroški izgradnje in izboljšanja nepremičnine,
– stroški nakupa novih ali rabljenih kmetijskih strojev in kmetijske opreme vključno
z računalniško opremo,
– stroški postavitve in obnove travniških
sadovnjakov,
– stroški opreme za vzpostavitev nadzorovane paše domačih živali in gojene divjadi, vključno z oskrbo živali z vodo (nakup
pašnega aparata, ograd, obor in opreme za
oskrbo živali z vodo na pašniku),
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč,
v višini 10 % opravičljivih stroškov celotne
investicije,
– stroški ureditve privatnih cest do kmetije,
– stroški agromelioracijskih del povezanih z ravnanjem terena in vzpostavitvijo
travinj,
– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo projektov (honorarji arhitektov, študij
izvedljivosti).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– naložbe zunaj območja občine,
– nakup in zasaditev letnih rastlin,
– nakup živali,
– stroški za drenažna dela, opremo za
namakanje in namakalna dela,
– naložbe za nadomestitev,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
– pomoč se ne odobri za dejavnosti, ki
jih je upravičenec že izvedel, ali je z izvedbo
pričel pred odobritvijo sredstev,
– samostojne naložbe ali obnove gnojne
jame in gnojišča niso upravičeni stroški. Ti
stroški so upravičeni le, če so sestavni del
novogradnje hleva,
– samostojen nakup kmetije in kmetijskih
zemljišč,
– naložba ni upravičena, če je namenjena proizvodnji proizvodov, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
– ne glede na vir dodeljene pomoči (lokalni, državni ali evropski viri), najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upra-

vičencu ne sme preseči 400.000 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 €, če je podjetje na območju z omejenimi možnostmi (OMD).
Ciljna skupina (upravičenci): upravičenci do sredstev so kmetijska gospodarstva,
vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
s sedežem v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
1.2 Ohranitev podeželske dediščine
(5. člen uredbe komisije (ES) 1857/2006)
Namen: Sredstva se namenijo za ohranjanje tradicionalne krajine in stavb na območjih določenih v Strokovnih zasnovah
s področja varstva kulturne dediščine za
območje Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Cilj: Ohranjati tradicionalno izročilo in
krajino na podeželju.
Višina pomoči:
– do 60 % upravičenih stroškov pri naložbah namenjenih ohranjanju neproizvodne
dediščine na območjih z omejenimi dejavniki
(ali do 50 % na območjih izven OMD),
– do 60 % upravičenih stroškov pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na
proizvodnih kmetijskih poslopjih na območjih z omejenimi dejavniki (ali do 50 % na območjih izven OMD), če naložba ne povzroči
povečanja proizvodnje zmogljivosti,
– do 60 % dodatnih stroškov nastalih zaradi uporabe tradicionalnih materialov na
območjih z omejenimi dejavniki (ali do 50 %
na območjih izven OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je
5000 €.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena
skladno z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti skladna z izdanimi
kulturno varstvenimi pogoji,
– objekt ali območje kjer stoji objekt mora
biti vključen v Strokovne zasnove s področja varstva kulturne dediščine za območje
Občine Dobrova - Polhov Gradec. Kolikor
ni vključen v Strokovne zasnove mora imeti
mnenje območnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da je objekt z vidika varovanja kulturne dediščine pomemben,
– upravičenec oziroma člani kmetijskega gospodarstva morajo biti lastniki objekta
proizvodne ali neproizvodne dediščine.
Vrste pomoči:
A. zunanja obnova kmetijskih poslopij,
B. zunanja obnova pomožnih kmetijskih
objektov,
C. zunanja obnova ostalih objektov
neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na
kmetijskih gospodarstvih (arheološke, etnološke, zgodovinske znamenitosti).
Opravičljivi stroški:
– stroški zunanje obnove kmetijskih poslopij,
– stroški zunanje obnove pomožnih kmetijskih objektov,
– stroški zunanje obnove ostalih nepro
izvodnih objektov, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, etnološke,
zgodovinske znamenitosti),
– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo obnove (vključno s stroški honorarjev
arhitektov, študij izvedljivost).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– naložbe zunaj območja občine,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
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– naložbe v stanovanjske objekte na
kmetiji.
Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci do sredstev so kmetijska gospodarstva,
s sedežem v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
1.3 Usposabljanje in informiranje članov
kmetijskih gospodarstev (15. člen Uredbe
komisije (ES) št.: 1857/2006)
Namen: Pri programu izobraževanja
kmetov se sofinancirajo izobraževanja in
usposabljanja kmetov in organizacija strokovnih seminarjev preko pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega
izobraževanja.
Cilj: Dvig usposobljenosti članov kmetijskega gospodarstva z različnimi oblikami
informiranja in usposabljanja ter izboljšanje
konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
Višina pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov v obliki
subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec, ki izvaja usposabljanje
kmetov mora k vlogi priložiti letni program
izobraževanja ali usposabljanja,
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje
mora zagotoviti dostopnost do pomoči vsem
upravičencem na območju občine,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge organizacije,
članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj
za dostop do storitev.
Vrste pomoči:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in kmetijskih delavcev,
– na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja
(npr.: davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje),
– na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na
njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih 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.
Opravičljivi stroški:
– stroški organiziranja programa usposabljanja ali izobraževanja,
– na področju organizacij forumov, tekmovanj, razstav in sejmov: stroški organizacije tekmovanj, sejmov, strokovnih ekskurzij, stroški udeležbe na strokovnih posvetih,
forumih, sejmih, razstavah in tekmovanjih,
stroški izdaje brošur in drugih publikacij, če
so namenjeni izobraževanju, usposabljanju,
posvetu, forumu, razstavi, sejemski predstavitvi, stroški simboličnih nagrad podeljenih
v okviru tekmovanj do 100 € na nagrado na
zmagovalca,
– stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti in niso vezani na
običajne operativne stroške podjetja kot so
računovodske storitve, davčno svetovanje,
ipd.),
– stroški izdaje publikaciji, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske
podatke o proizvajalcih iz dane regije ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so in-

Opravičljivi stroški
– stroški izgradnje in izboljšanja objekta, ki je namenjen opravljanju dopolnilne
dejavnosti,
– stroški nakupa nove ali rabljene opreme in strojev vključno z računalniško opremo namenjeno opravljanju dopolnilne dejavnosti,
– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo projektov.
Omejitve:
– naložbe zunaj območja občine,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
– honorarji arhitektov, študije izvedljivosti,
– preproste naložbe (naložba v objekt
ali opremo ne sme le nadomestiti starega
objekta opreme, brez povečanja proizvodnje
zmogljivosti),
– skupna pomoč za naložbo ne sme presegati 200.000 € v obdobju treh proračunskih let.
Ciljna skupina (upravičenci):
– člani družine, ki so fizične osebe in
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnost,
– podjetja, ki imajo do 5 zaposlenih in so
registrirana za opravljanje naštetih dopolnilnih dejavnosti,
– skupine proizvajalcev, ki skupaj investirajo v dopolnilno dejavnost.
2.2 Izboljšanje gospodarske vrednosti
gozdov (ukrep de minimis)
Namen: nezadostna odprtost gozdov
z gozdnimi prometnicami, zastarelost delovnih sredstev povečujeta stroške povezane s pridobivanjem lesa, kar vpliva na
nekonkurenčnost gozdarstva
Cilj:
– izboljšanje konkurenčnosti gozdarstva,
– izboljšanje dohodkovnega položaja pri
lastnikih gozdov,
– razvoj novih proizvodov ter uvajanje
novih proizvodnih tehnologij,
– izboljšanje varnosti pri delu,
– modernizacija proizvodnje,
– večja odprtost gozdov.
Višina pomoči:
– do 40 % upravičenih stroškov pri naložbah oziroma (ali do 30 % na območjih
izven OMD),
– do 50 % upravičenih stroškov pri naložbah kadar je upravičenec mlad kmet(ali do
40 % na območjih izven OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je
2500 €.
Vrste pomoči:
– naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
gozdnih vlak,
– naložbe v nakup novih ali rabljenih
strojev in opreme za delo v gozdu.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– sofinancirajo se naložbe v zasebne
gozdove,
– upravičenec mora biti lastnik ali solastnik gozda,
– upravičenost gradnje gozdne vlake
mora potrditi Zavod za gozdove RS,
– naložba v gozdno vlako mora biti ekonomsko upravičena,
– stroški nakupa in dobave opreme, stroški usposabljanja,
– za nakup strojev ali opreme za delo
v gozdu, mora imeti vlagatelj v lasti najmanj
5 ha gozda.

formacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da
so predstavljeni v publikaciji.
Omejitve:
– stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake in študente niso upravičeni stroški,
– stroški pogostitev niso upravičeni stroški.
Ciljna skupina (upravičenci):
Upravičenci sredstev iz tega ukrepa so
izvajalci storitev, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti namenov točke 1.3 in katerih
storitve so namenjene članom kmetijskih gospodarstev območja občine.
2. Pomoči namenjene predelavi in trženju kmetijskih proizvodov
2.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetiji (ukrep de minimis)
Namen:
Posestna struktura kmetijskih gospodarstev v občini je razmeroma slaba, hkrati je
veliko osamljenih kmetij. Dodaten vir zaslužka lahko te kmetije najdejo v novih dejavnostih, s čemer izboljšajo svoj ekonomski
položaj. Poleg izboljšanja ekonomskega položaja kmetij je namen ukrepa tudi ohranjaje
poseljenosti podeželja.
Cilji: ustvarjanje pogojev in možnosti za
nova delovna mesta ter realizacijo poslovnih idej članov kmetijskega gospodarstva.
Ukrep je namenjen naložbam potrebnim za
začetek opravljanja nekmetijske dejavnosti
ali za posodobitev že obstoječe.
Višina pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov pri naložbah oziroma (ali do 40 % na območjih
izven OMD),
– do 60 % upravičenih stroškov pri naložbah kadar je upravičenec mlad kmet (ali do
50 % na območjih izven OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je
5000 €.
Vrste pomoči:
– predelava kmetijskih pridelkov, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gob,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov,
– turizem na kmetiji (gostinska, nastanitvena in negostinska dejavnost),
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi
znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
– ribogojstvo in predelava sladkovodnih
rib,
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– izpolnjevanje vseh pogojev za opravljanje določene dejavnosti (registracija pro
izvodnega obrata, izobrazba nosilca, registracija dopolnilne dejavnosti,…),
– upravičenec oziroma člani kmetijskega
gospodarstva morajo biti lastniki zemljišč
oziroma jih uporabljati v soglasju z lastnikom.
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Opravičljivi stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije in opreme vlake,
– splošni stroški povezani s pripravo projekta,
– stroški nakupa in dobave opreme.
Omejitve:
– naložbe zunaj območja občine,
– pri naložbi v nakup novih ali rabljenih
strojev in opreme niso upravičeni stroški za
nakup mehanizacije za strojno sečnjo,
– DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec davčni zavezanec,
– skupna pomoč za naložbo ne sme presegati 200.000 € v obdobju treh proračunskih let.
Ciljna skupina:
Upravičenci do sredstev so zasebna
kmetijska gospodarstva, registrirana v Občini Dobrova - Polhov Gradec, ki kmetujejo
skladno z načeli dobre prakse.
2.3 Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti (ukrep de minimis)
Namen: pri programu usposabljanja in
izobraževanja se financirajo programi usposabljanja ali izobraževanja, ki je namenjeno
dopolnilni dejavnosti, udeležbi na seminarjih, in organizacija strokovnih seminarjev
preko pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega izobraževanja, namenjenih dopolnilnim dejavnostim na kmetiji.
Cilj: povečati konkurenčnost kmetijskih
gospodarstev s spodbujanjem registracije
dopolnilnih dejavnosti.
Višina pomoči: do 100 % upravičenih
stroškov.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje ali
usposabljanja mora k vlogi priložiti letni program izobraževanja ali usposabljanja,
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje
mora zagotoviti dostopnost do pomoči vsem
upravičencem na območju občine,
– upravičenci, ki kandidirajo za pridobitev sredstev različnih usposabljanj in izobraževanj to dokazujejo z dokazilom o udeležbi
na izobraževanju ali usposabljanju in dokazilom o uspešnem zaključku usposabljanja.
Vrste pomoči:
– organizacija in udeležba izobraževanje
in usposabljanje odraslih,
– organizacija in udeležba na forumih,
– organizacija strokovnih eksurzij,
– organizacija tekmovanj in razstav in
sodelovanje na njih,
– organizacija sejmov in sodelovanju na
sejmih,
– svetovalne storitve kmetom,
– priprava publikacij, brošur, letakov,
– vzpostavitev spletnih strani.
Opravičljivi stroški:
– stroški usposabljanja ali izobraževanja,
– stroški organiziranja izobraževanja ali
usposabljanja,
– stroški udeležbe na strokovnih posvetih, forumih, sejmih, razstavah in tekmovanjih,
– stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti in niso vezani na
običajne operativne stroške podjetja kot so
računovodske storitve, davčno svetovanje,
ipd.),
– stroški izdaje brošur in drugih publikacij, če so namenjeni izobraževanju, usposabljanju, posvetu, forumu, razstavi, sejemski predstavitvi,
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– stroški informiranja preko medijev in
drugih dejavnosti povezanih z informiranjem,
– stroški simboličnih nagrad podeljenih
v okviru tekmovanj do 100 € na nagrado na
zmagovalca.
Omejitve:
– stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake in študente niso upravičeni stroški,
– stroški pogostitev niso upravičeni stroški,
– stroške izobraževanj za pridobivanje
certifikatov nove dopolnilne dejavnosti na
kmetiji mora upravičenec vrniti skupaj za zamudnimi obrestmi, če dopolnilna dejavnost
ni bila registrirana v treh letih po prejemu
sredstev.
Ciljna skupina (upravičenci):
Upravičenci do sredstev so vsi člani
kmetijskega gospodarstva, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost ali jo nameravajo
registrirati v treh letih, organizatorji izobraževanj in usposabljanj, ki delujejo na območju
občine, lahko tudi izven občine.
3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo državnih pomoči
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov
kmetijskih šol
Namen: finančna pomoč je namenjena
popularizaciji poklicnega, srednje šolskega,
visokošolskega ali univerzitetnega študija
na kmetijskih programih poklicnih srednjih
šol in univerz.
Cilj: spodbujati mlade, predvsem bodoče
nosilce kmetijskih gospodarstev, da se odločajo za šolanje na kmetijskih šolah, s čemer
želimo doseči boljšo izobrazbeno strukturo
na kmetijah.
Višina pomoči:
– do višine 450 € na dijaka in študenta
v tekočem šolskem letu.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo, katerega član
je upravičenec, mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev,
– uspešno zaključeno šolanje v preteklem šolskem letu,
– redno vpisan v srednješolski program
ali univerzitetni študij v tekočem šolskem
letu.
Vrste pomoči:
– enkratna pomoč dijakom in študentom
kmetijskih šol in univerz.
Omejitve:
– enkratna pomoč se ne izplača dijakom
in študentom, ki niso vpisani v kmetijske
šole,
– dijaki in študentje ponovno vpisani v isti
letnik in študentje, ki izgubijo status, do pomoči niso upravičeni.
Ciljna skupina (upravičenci)
Dijaki in študentje kmetijskih šol in univerz, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z nosilcem kmetijskega gospodarstva.
IV. Merila: merila so natančneje opisana
v razpisni dokumentaciji.
V. Višina razpisanih sredstev: sredstva
bremenijo proračunsko postavko 11003 Proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za
leto 2012. Okvirna višina razpisanih sredstev je 48.000 €.
VI. Omejitve
Upravičeni stroški so le tisti stroški, ki so
nastali po datumu odobritve sredstev in so
bili plačani do predložitve zahtevka.
Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača upravičencu je 50 €.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki
je za isti namen, ki ga navaja v vlogi za pri-

dobitev sredstev po tem javnem razpisu, že
prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva Evropske unije.
Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepov izven Občine Dobrova - Polhov-Gradec.
Kolikor bo na razpis prispelo več vlog,
kot je na razpolago sredstev, se bo odstotek
pomoči sorazmerno znižal, razen pri vlogah
na ukrepe, ki imajo v letu 2012 prednost
(2.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti in 3.1
Štipendiranje dijakov in študentov kmetijskih šol).
VII. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu: http://www.dobrova-polhovgradec.si ali na sedežu občine.
Lahko pa jo na osnovi poslane zahteve na
elektronski naslov: info@dobrova-polhovgradec.si, posredujemo tudi po elektronski
pošti. Kontaktna oseba občinske uprave za
informacije je Helena Čuk.
VIII. Način prijave in roki
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, ali oddajo neposredno na sedežu občine.
Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi podatki: Občina Dobrova - Polhov
Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova s pripisom »Ne odpiraj, javni razpis, kmetijstvo«.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja vloge. Vloge iz katerih ni razvidno, da se nanašajo na javni razpis se
zavrže.
Rok za oddajo vlog: 16. 4. 2012.
IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
19. 4. 2012, v prostorih Občine Dobrova
- Polhov Gradec. Odpiranje vlog ni javno.
Prispele vloge bo pregledala in strokovno
ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine
Dobrova - Polhov Gradec.
S sklepom župana se zavrže se vloge:
– ki so prepozno prispele,
– ki niso oddane na predpisani razpisni
dokumentaciji,
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem
roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno;
in zavrne vloge:
– ki so neutemeljene,
– z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,
– ki so vložene v nepravilno opremljenih
ovojnicah,
– vsebinsko neustrezne vloge,
– ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo.
Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in ima priložene vse priloge.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija
v roku 14 dni od odpiranja in strokovnega
pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo.
Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva
za dopolnitev. Dopolnitve poslane po roku
se ne upoštevajo.
X. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku
odloča na predlog strokovne komisije župan
oziroma oseba, ki jo pooblasti župan.
Vlagateljem katerih vloge izpolnjujejo predpisane pogoje iz predpisov in javnega razpisa in so za namen zagotovljena sredstva se izda odločba o pravici do
sredstev.
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V obrazložitvi odločbe o pravici do sredstev je utemeljena odločitev in v primeru
pozitivne odločitve opredeljena višina dodeljenih sredstev, namen in upravičeni stroški
za katere so sredstva namenjena.
Rok za izdajo odločbe o pravici do sredstev je 60 dni od ugotovitve vseh dejstev.
XI. Pritožba na odločbo: zoper odločitev
v odločbi o pravici do sredstev lahko upravičenec vloži pritožbo na naslov občine v roku
8. dni od prejema odločbe.
XII. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo
zahtevke na predpisanem obrazcu.
Upravičenci lahko vlagajo zahtevke za
izplačilo upravičenih sredstev do 30. 4.
2013.
Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljenih delih na podlagi računa in potrdila
o plačilu računa.
Na podlagi popolnega zahtevka, se izplačajo sredstva na vlagateljev transakcijski
račun. Nakazilo na transakcijski račun šteje,
da je bilo zahtevku v celoti odobreno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se
o spremembah odloči z odločbo. Na to odločbo pritožba ni dovoljena.
Zahtevke, ki so v nasprotju z zahtevami predpisov, javnega razpisa ali odločbe
o pravici do sredstev se zavrne.
XIII. Spremljane namenske porabe sredstev
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec spremlja komisija. Namenskost porabe
lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
Vlagatelj je dolžan vrniti nenamensko
porabljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od
dneva plačila upravičencu do dneva vračila
sredstev. V teh primerih ne more pridobiti
sredstev za dobo petih let.
Če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je vlagatelj za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je vlagatelj za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja
v razpisu,
– da je vlagatelj odtujil (prodal) nepremično in opremo sofinancirano iz proračuna
občine, pred iztekom 5 let,
– če investicije za katero je pridobil sredstva ni dokončal oz jo je končal v bistveno
manjšem obsegu kot je predvideval v prijavi
na razpis,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
XIV. Informacije: dodatne informacije po
tel. 01/360-18-00, kontaktna oseba: Helena Čuk. Morebitna vprašanja je mogoče
posredovati tudi po elektronski pošti: helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si.
Občina Dobrova - Polhov Gradec

nosti na področju ljubiteljske kulture v Občini
Ljutomer za leto 2012 znaša 22.885,00 €.
7. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po
izteku roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način
koriščenja proračunskih sredstev.
8. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, kontaktna oseba Renata Zrinski,
tel. 02/584-90-63.
Občina Ljutomer

Št. 610-4/2012-416-2
Ob-1618/12
Občina Ljutomer na podlagi 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
– UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11), 5. člena
Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje
letnih programov in dejavnosti na področju
ljubiteljske kulture v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 8/04) ter

Sklepa županje številka: 610-4/2012-416-1
z dne 9. 2. 2012, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje letnih programov
in dejavnosti na področju ljubiteljske
kulture v Občini Ljutomer
za leto 2012
1. Predmet razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena
sofinanciranju letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini
Ljutomer za leto 2012.
2. Na razpis se lahko prijavijo društva,
skupine ali posamezniki, ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju Občine
Ljutomer, so registrirani najmanj eno leto,
imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo
dokumentacijo po Zakonu o društvih, imajo
zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje določene ljubiteljske kulturne
dejavnosti, da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov in je
izvedba programa primerljiva s povprečno
kakovostjo v dejavnosti.
3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije se lahko
dvignejo v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba 108, od dneva objave
javnega razpisa do izteka roka za oddajo
prijav, vsak dan v času uradnih ur, oziroma
na spletni strani Občine Ljutomer, www.obcinaljutomer.si.
4. Občina bo sofinancirala naslednja področja:
– dejavnost sekcij v kulturnih društvih,
skupinah in posameznikih v ljubiteljski kulturi redne dejavnosti po merilih, v višini 60 %,
– prostočasne kulturne aktivnosti, kot so
sodelovanje na območnih, medobmočnih in
državnih srečanjih, v višini 10 %,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, v višini 10 %,
– delovanje v evropskem merilu, v višini
5 %,
– uspehi v regijskem, državnem in evropskem merilu, v višini 3 %,
– realizacija letnih programov z upoštevanjem dejanskega delovanja v občini in
izven nje, organiziranje kvalitetnih samostojnih projektov, v višini 5 %,
– kulturne prireditve in akcije ter dejavnost na področju varovanja kulturne dediščine, v višini 5 %,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost, v višini 2 %.
Podrobneje so kriteriji in merila opredeljena v pravilniku.
5. Kot pravočasno vložene štejejo vse
prijave, ki bodo poslane ali vložene do
31. marca 2012. Prijavitelji morajo prijavo
poslati po pošti na naslov: Občina Ljutomer,
Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer ali jo do roka
oddati v vložišču na istem naslovu, soba
št. 108, v času uradnih ur. Prijava mora biti
oddana v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj
– Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske
kulture v Občini Ljutomer za leto 2012.« Na
hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo
vrnjene prijaviteljem.
6. Predvidena višina razpisanih sredstev
za sofinanciranje letnih programov in dejav-
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Ob-1628/12
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi
20. in 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 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2012, št. 410
– 110 / 2011 kot sestavnega dela proračuna
Občine Zagorje ob Savi za leto 2012 (Uradni list RS, št. 105/11) z dne 19. 12. 2011,
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob
Savi,Cesta 9. avgusta 5,1411 Zagorje ob
Savi.
II. Predmet prodaje:
1. zaseden stanovanjski objekt s pripadajočim zemljiščem na naslovu Cesta 20. julija 38, v Zagorju ob Savi, parc. št. 1883,
stan. stavba, v izmeri 74 m2, garaža, v izmeri 23 m2, dvorišče, v izmeri 159 m2, (ID
znak: 1886 – 1883 / 0 – 0, ID 1029936) in
parc. 1884, njiva, v izmeri 253 m2, (ID znak:
1886 – 1884 / 0 – 0, ID 4892347), obe k.o.
1886 – Zagorje – mesto;
Izhodiščna cena je 29.600,00 €.
Predmetna nepremičnina je zasedena
in obremenjena z najemnim razmerjem za
nedoločen čas z neprofitno najemnino. Najemnik ima predkupno pravico.
V izhodiščno vrednost nepremičnine davek na promet nepremičnin in stroški izvedbe kupoprodajne pogodbe niso vključeni in
jih plača kupec.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora najkasneje do vključno dne 13. 3. 2012 plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od navedene
izhodiščne cene nepremičnine, kar znaša
2.960,00 €. Varščino je potrebno vplačati na
podračun občine, št. 01342 – 0100018358,
ki je odprt pri Banki Slovenije in fotokopijo
dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne
bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
3. Pri nakupu ima dosedanji najemnik
pod enakimi pogoji predkupno pravico. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz obstoječega sklenjenega
najemnega razmerja z najemnikom, položaj
najemnika pa se po izrecni zakonski določbi
ne sme poslabšati.
4. Uspeli ponudnik – kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, overitev
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prodajalčevega podpisa, takse za vpis v zemljiško knjigo).
5. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
nepremičnine je 15 dni po odločitvi o izbiri
najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne
sklene, se šteje, da je odstopil od namere
za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa
zadrži prodajalec.
Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok
plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega
roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo
kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
6. Obravnavane bodo le pravočasne in
popolne ponudbe. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe bodo izločene, ponudnik, ki
je podal takšno ponudbo pa bo o izločitvi
obveščen.
7. Ponudba mora biti praviloma izdelana
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je
na voljo brezplačno, vsak delovni dan med
8. in 12. uro na Oddelku za splošne zadeve
občinske uprave Občine Zagorje ob Savi.
Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce,
vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije.
8. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku predložijo ponudbo.
Da se bo ponudba štela kot popolna, mora
vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1) z navedbo
nepremičnine,
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe,
oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali s.p. ne smejo biti starejši od 30 dni, od
datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za
DDV za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno
osebo in s.p.),
– dokazilo o pravočasnem vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10 % izhodiščne cene,
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
9. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene
v oddani ponudbi je 1.000,00 €.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje
pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki
izvrši javno dražbo – najnižji znesek višanja
je 1.000,00 €.
10. Postopek javnega razpisa se bo vodil
na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11).
11. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnine najugodnejšemu
ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do
sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse
brez obrazložitve in brez odškodninske od-
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govornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti
varščino brez obresti.
14. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami
naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do
dne 15. 3. 2012, do 10. ure ne glede na
vrsto prenosa, na naslov Občina Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje
ob Savi z oznako: »Ne odpiraj – ponudba na javni razpis – stanovanjski objekt
Cesta 20. julija 38 v Zagorju ob Savi«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo
prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se
neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudba mora biti praviloma izdelana
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki
je zainteresiranim ponudnikom brezplačno
na voljo, vsak delovni dan med 8. in 12. uro
v občinski upravi Občine Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati
obrazcem iz razpisne dokumentacije.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, dne
15. 3. 2012, ob 13. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v občinski upravi,
vsak delovni dan na tel. 03/565-57-14 ali
03/565-57-16.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-1629/12
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi
20. in 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 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2012, št. 410
– 110 / 2011 kot sestavnega dela proračuna
Občine Zagorje ob Savi za leto 2012 (Uradni list RS, št. 105/11) z dne 19. 12. 2011,
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5,1411 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje:
– posamezni del stavbe z identifikacijsko
št. 1886–165–2 – stanovanje št. 2, v izmeri
52,43 m2, v pritličju objekta /druga etaža/
v stavbi, z naslovom Kopališka ulica 8, v Zagorju ob Savi, s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih delih stavbe.
Stanovanje je prazno. Etažna lastnina za
navedeno nepremičnino še ni vzpostavljena
in vpisana v zemljiško knjigo. Etažno lastnino ureja Stanovanjsko podjetje Zagorje ob
Savi d.o.o.
Izhodiščna cena je 25.355,00 €.
V izhodiščno vrednost nepremičnine davek na promet nepremičnin in stroški izvedbe kupoprodajne pogodbe niso vključeni in
jih plača kupec.

III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora najkasneje do vključno dne 13. 3. 2012 plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od navedene
izhodiščne cene nepremičnine, kar znaša
2.535,50 €. Varščino je potrebno vplačati na
podračun občine, št. 01342 – 0100018358,
ki je odprt pri Banki Slovenije in fotokopijo
dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne
bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
3. Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, overitev
prodajalčevega podpisa, takse za vpis v zemljiško knjigo).
4. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
nepremičnine je 15 dni po odločitvi o izbiri
najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži
prodajalec.
Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok
plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega
roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo
kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
5. Obravnavane bodo le pravočasne in
popolne ponudbe. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe bodo izločene, ponudnik, ki
je podal takšno ponudbo pa bo o izločitvi
obveščen.
7. Ponudba mora biti praviloma izdelana
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je
na voljo brezplačno, vsak delovni dan med
8. in 12. uro na Oddelku za splošne zadeve
občinske uprave Občine Zagorje ob Savi.
Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce,
vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije.
8. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku predložijo ponudbo.
Da se bo ponudba štela kot popolna, mora
vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1) z navedbo
nepremičnine,
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe,
oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali s.p. ne smejo biti starejši od 30 dni, od
datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za
DDV za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno
osebo in s.p.),
– dokazilo o pravočasnem vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10 % izhodiščne cene,
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
9. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene
v oddani ponudbi je 1.000,00 EUR.
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V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje
pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki
izvrši javno dražbo – najnižji znesek višanja
je 1.000,00 EUR.
10. Postopek javnega razpisa se bo vodil
na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11).
11. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnine najugodnejšemu
ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do
sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti
varščino brez obresti.
14. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami
naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do
dne 15. 3. 2012, do 10. ure ne glede na vrsto prenosa, na naslov Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba na
javni razpis – Stanovanje, Kopališka ulica 8,
v Zagorju ob Savi«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo
prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se
neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudba mora biti praviloma izdelana
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki
je zainteresiranim ponudnikom brezplačno
na voljo, vsak delovni dan med 8.in 12. uro
v občinski upravi Občine Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati
obrazcem iz razpisne dokumentacije.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, dne
15. 3. 2012, ob 13.15.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v občinski upravi, vsak
delovni dan na tel. 03/565-57-14 ali na
03/565-57-16.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-1658/12
Popravek
Urad RS za meroslovje objavlja popravek javnega razpisa za zbiranje prijav za
kandidaturo za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2012, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 12/2012,
dne 17. 2. 2012, Ob-1511/12.
Zaradi reorganizacije ministrstev se v
javnem razpisu popravi 5. točka tako, da
se besedilo Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo nadomesti z besedilom Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo.
Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo
Urad RS za meroslovje
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Javne dražbe
Ob-1596/12
Preklic
Družba EUROCITY d.o.o., Otiški vrh
25b, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, mat.
št. 5617391000 po svojem pooblaščencu Odvetniški pisarni Vladimir Bilić d.o.o.,
v zvezi z oklicano javno dražbo za prodajo 100 % poslovnega deleža v družbi Aerodrom Maribor d.o.o., objavlja preklic javne
dražbe za prodajo poslovnega deleža.
I. Prekliče se javna dražba za prodajo
100 % poslovnega deleža v družbi Aerodrom
Maribor d.o.o., Letališka cesta 10, Orehova
vas, mat. št. 5156467000, zap. št. deleža
55830, osnovni vložek 788.625,00 EUR,
ki je bila razpisana za dan 24. 2. 2012
ob 12. uri, v poslovnih prostorih Aerodroma Maribor, na naslovu Letališka cesta 10,
2312 Orehova vas.
Javna dražba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 4 z dne 20. 1. 2011,
Ob-1137/12 in na spletni strani, www.javnadrazba.si.
II. Ta preklic velja takoj.
EUROCITY d.o.o. –
zanjo po pooblastilu:
Odvetniška pisarna Vladimir Bilić
Ob-1589/12
Na podlagi 2., 20., 21. in 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) ter v skladu z 28. do 34. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države, in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) Žale Javno podjetje d.o.o.,
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana objavlja
javno dražbo
za prodajo rabljenih vozil
in delovnih strojev
Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Žale, Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.
Opis predmeta prodaje:
1. Osebno vozilo (LJ Z9-17Y)
tretjič na dražbi
vrsta: M1 osebni avtomobil
oblika karoserije: AB vozilo z dvižnimi
vrati zadaj
datum prve registracije: 14. 7. 2004
prevoženo:181.451 km
znamka: Renault
tip: BGRFOB
komercialna oznaka: Laguna /2,2 (privilege – DCI, AUT.)
prostornina: 2188 ccm
tip motorja: G9TE7
gorivo: D Dizel
identifikacijska
številka:
VF1BGRF0B32118734
število sedežev: 5
vozilo je v voznem stanju
vozilo je odjavljeno iz prometa
izklicna cena: 2.220,00 EUR
2. Osebno vozilo (LJ D7-12J)
prvič na dražbi
vrsta: osebni avtomobil,
oblika karoserije: podaljšana limuzina
datum prve registracije: 10. 6. 1997

prevoženo:138.430 km
znamka: Mercedes-Benz
komercialna oznaka: V 230
tip motorja: 111978
del. prostornina motorja: 02295 ccm
gorivo: bencin
identifikacijska
številka:
VSA63823413060697
število sedežev: 6
vozilo je v voznem stanju brez ABS
vozilo je odjavljeno iz prometa
izklicna cena: 1.520,00 EUR
3. Osebno vozilo (LJ K8-35D)
prvič na dražbi
vrsta vozila: M1 osebni avtomobil
oblika karoserije: pogrebno vozilo
datum prve registracije: 6. 1. 1999
prevoženo: 112.290 km
znamka: Mercedes-Benz
komercialna oznaka: Sprinter / 314
tip motorja: 111979
delovna prostornina motorja: 2295 ccm
gorivo: P Bencin
identifikacijska
številka:
WDB9030631P865442
število sedežev: 6
vozilo je v voznem stanju
vozilo je odjavljeno iz prometa
izklicna cena cena: 1.860,00 EUR
4. Traktor kmetijski (LJ N9-34)
prvič na dražbi
vrsta vozila: T1 traktor
oblika karoserije: FA kmetijski
datum prve registracije: 22. 1. 1997
opravljene delovne ure: 1637
znamka: SAME
komercialna oznaka: Solaris 45
tip motorja: K4FDT
delovna prostornina motorja: 1490 ccm
gorivo: D Dizel
identifikacijska številka: SLR40TK1801
število sedežev: 1
vozilo je v voznem stanju
vozilo je odjavljeno iz prometa
začetna cena: 4.356,00 EUR
5. Vozilo (LJ 46-0Z)
prvič na dražbi
vrsta vozila: L7e – štirikolo
oblika karoserije: EH-tovorni odprt
datum prve registracije: 29. 5. 2006
prevoženo: 22.105 km
znamka: Piaggio
tip: P1DR-LA
komercialna oznaka: Porter qargo
tip motorja: LIOW 702/P
delovna prostornina motorja: 00686 ccm
gorivo: D Dizel
identifikacijska
številka:
ZAPP1000000007053
število sedežev: 2
vozilo je v okvari – brez menjalnika
vozilo je odjavljeno iz prometa
izklicna cena: 300,00 EUR
6. Elektromotor z reduktorjem 2 kom
tretjič na dražbi
pogon umetniških vrat
tehnični podatki: 220V, 50 Hz, 0,07A,
MS 0,02 kpm
teža cca 120 kg
leto izdelave: 1977

prodaja v kompletu (2 kom)
izklicna cena za oba
145,00 EUR

komada:

7. BOKY 2650
prvič na dražbi
vrsta: delovni stroj – specialni bager
BOKY 2650
leto izdelave: 1998
masa stroja 2500 kg
tip in izvedba: specialni samostojni bager
KIEFER GMBH
opravljene delovne ure: 5035
izklicna cena: 2.296,00 EUR
8. BOB CAT
prvič na dražbi
identifikacijska številka: 508694495
leto izdelave: 1996
masa stroja: 2280 kg
tip in izvedba: samostojni nakladalec 4 × 4
opravljene delovne ure: 3515
izklicna cena: 3.220,00 EUR
9. Stroj za čiščenje tal
prvič na dražbi
BENT HAKOMATIC E/B 450/530
izklicna cena: 650,00 EUR
10. Snežna freza Simplicity inv. št. 3191
prvič na dražbi
leto izdelave: 1999
moč: 5,8 KW
širina odmeta: 80 cm
teža:101 kg
motor deluje
izklicna cena: 200,00 EUR
11. Snežna freza Simplicity inv. št. 3192
prvič na dražbi
leto izdelave: 1999
moč: 5,8 KW
širina odmeta: 80 cm
teža: 101 kg
motor deluje
izklicna cena: 200,00 EUR
12. Smetnjaki 700 l – 40 kom
tretjič na dražbi
leto izdelave:1991
prodaja v kompletu (40 kom)
izklicna cena za 40 kom: 867,00 EUR
13. Reflektorji – za osvetlitev fasade
stavbe – po dva reflektorja na enem podnožju
prvič na dražbi
2 kom po 2 reflektorja
sijalke 4 X 400W v delujočem stanju
izklicna cena za oba komada:
200,00 EUR
14. Kosilnica BCS 701 INV. ŠT. 3221
prvič na dražbi
plošča za parkovno košnjo s pobiralcem
leto izdelave:1998
v delujočem stanju
izklicna cena: 432,00 EUR
15. Kosilnica BCS 701 INV. ŠT. 3222
prvič na dražbi
plošča za parkovno košnjo s pobiralcem
leto izdelave:1998
v delujočem stanju
izklicna cena: 432,00 EUR
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V vse navedene cene je vključen 20 %
DDV.
Javna dražba po potekala v Ljubljani,
dne 24. 3. 2012 ob 12. uri, na dvorišču
Žale, Javno podjetje, d.o.o., Tomačevska 2,
1000 Ljubljana.
Ogled vozil in delovnih strojev bo možen
16. 3. 2012 med 12. in 13. uro in na dan
javne dražbe med 9.30 in 10.30, na lokaciji
Tomačevska 2, 1000 Ljubljana.
Pogoji sodelovanja na dražbi
Pogoj za sodelovanje na javni dražbi je
plačilo varščine, in sicer za predmet prodaje pod zaporedno številko 1 znaša varščina
300 EUR, pod zaporedno številko 2 znaša
varščina 200 EUR, pod zaporedno številko
3 znaša varščina 200 EUR, pod zaporedno številko 4 znaša varščina 500 EUR,
pod zaporedno številko 5 znaša varščina
100 EUR, pod zaporedno številko 6 znaša
varščina 50 EUR, pod zaporedno številko
7 znaša varščina 300 EUR, pod zaporedno številko 8 znaša varščina 400 EUR,
pod zaporedno številko 9 znaša varščina
100 EUR, pod zaporedno številko 10 znaša
varščina 50 EUR, pod zaporedno številko
11 znaša varščina 50 EUR, pod zaporedno številko 12 znaša varščina 100 EUR,
pod zaporedno številko 13 znaša varščina
50 EUR, pod zaporedno številko 14 znaša
varščina 200 EUR, pod zaporedno številko 15 znaša varščina 200 EUR. Varščino
je potrebno pred začetkom javne dražbe
nakazati na TRR, št. 03100-1000003073,
pri SKB d.d.
Najnižji znesek višanja izklicne cene
za predmete prodaje pod zaporedno številko 1, 2. 3, 4, 7, 8, 12, 14 in 15 je 100 EUR,
za vse ostale predmete prodaje pa je najnižji znesek višanja izklicne cene 50 EUR.
Vozila in delovni stroji so naprodaj kot
je navedeno, v obstoječem stanju na dan
javne dražbe, brez kasnejših ugovorov, po
načelu: »videno – kupljeno«.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bo po končani javni dražbi položena
varščina vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni
od dneva javne dražbe, na njihov osebni
oziroma transakcijski račun, uspešnemu
dražitelju se položena varščina všteje
v kupnino.
Z najugodnejšim dražiteljem bo sklenjena prodajna pogodba v 15 dneh po končani
javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko prodajalec
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo
varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
Rok za plačilo kupnine je 15 dni od sklenitve pogodbe oziroma od izdaje računa, in
sicer na TRR, št. 03100-1000003073, pri
SKB d.d. Plačilo celotne kupnine v roku iz
prejšnjega odstavka je bistvena sestavina
pravnega posla.
Javna dražba bo potekala po dražbenih
pravilih prodajalca, s katerim bodo dražitelji
seznanjeni neposredno pred javno dražbo.
Vse dodatne informacije o javni dražbi ter predmetih prodaje lahko interesenti
dobijo pri prodajalcu, tj. družbi Žale, Javno
podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana,
vsak delovni dan med 12.30 in 13. uro,
Peter Kokošinek, tel. 01/420-17-70, e-pošta: peter.kokosinek@zale.si ter na spletni
strani prodajalca, www.zale.si.
ŽALE, Javno podjetje, d.o.o.

– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe v originalu oziroma iz druge ustrezne evidence v originalu, ki ni starejši od
30 dni;
– priglasitveni list DURS (le za s.p.);
– potrdilo pristojnega organa, (DURS)
iz katerega je razvidno, da ima dražitelj
plačane davke in prispevke določene z zakonom, staro največ 30 dni, šteto od dneva objave razpisa, velja za pravne osebe
in s.p.;
– dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 30 dni, šteto od dneva objave
razpisa:
a) da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba ali s.p.;
b) da ponudnik ni v postopku osebnega
stečaja, če gre za fizične osebe;
– potrdilo banke, da dražitelj zadnje tri
mesece pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za
pravne osebe in s.p.);
– osebno izkaznico ali drugi osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb ali pooblaščenci),
– izpisano davčno številko in številko
transakcijskega računa pravne osebe, samostojnega podjetnika in fizične osebe
z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko;
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša
s pogoji javne dražbe;
– dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
varščini;
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo, pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Drugi pogoji: nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse
stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) nosi kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
8. Ustavitev postopka: Občina Apače si
pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim
ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma
lahko komisija za vodenje in nadzor prodaje nepremičnin začeti postopek kadarkoli
brez odškodninske odgovornosti, do sklenitve pravnega posla ustavi.
9. Informacije o podrobnejših pogojih:
dodatne informacije o pogojih in predmetu
javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu
Občine Apače vsak delovni dan, v času uradnih ur, pri Meliti Matis, tel. 02/569-85-54.
Ogled nepremičnine bo mogoč v sredo,
21. 3. 2012 od 14. do 17. ure po predhodni
najavi.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba,
dražbena pravila in osnutek kupoprodajne
pogodbe so objavljeni na spletni strani Občine Apače, wwww.obcina-apace.si.
Občina Apače

Št. 12026
Ob-1579/12
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 34/11), objavlja Občina Apače
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnine
v Občini Apače
1. Organizator javne dražbe: Občina Apače, Apače 42B, 9253 Apače,
tel. 02/569-85-50, faks 02/569-85-51.
2. Predmet javne dražbe, opis predmeta
javne dražbe in izklicna cena
Predmet prodaje je triinpolsobno stanovanje št. 2 v pritličju stanovanjskega bloka
v Apačah 33, številka stavbe št. 120, k.o.
Apače, ki stoji na parc. št. 21/8, k.o. Apače in ki obsega 2 sobi (v izmeri 18,12 m2
in 14,55 m2), 2 kabineta (v izmeri 7,54 m2
in 4,26 m2), kuhinjo, v izmeri 5,55 m2, kopalnico, v izmeri 4,72 m2, hodnik, v izmeri
6,63 m2, skupaj površina bivalnih prostorov 61,37 m2 ter odprto teraso, v izmeri 28,98 m2 in kletno shrambo, v izmeri
17,28 m2.
Za predmetno nepremičnino etažna lastnina še ni oblikovana, postopki so v teku.
Izklicna cena predmetne nepremičnine
znaša 40.580,00 EUR brez 2 % davka na
promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
3. Način in rok plačila kupnine
Pogodbo
mora
kupec
podpisati
v 15 dneh po končani dražbi. Kupec poravna kupnino na transakcijski račun Občine
Apače, št. 01395-0100019544, v 15 dneh
po izstavitvi računa v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine v prej navedenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V nasprotnem primeru se pogodba šteje za
razdrto, varščina se v tem primeru kupcu
ne vrne. Po poplačilu celotne kupnine se
bo kupcu nepremičnina izročila v posest
ter bo podan predlog za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. Če dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na njegovi strani, Občina
Apače zadrži njegovo varščino.
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo izvedena v ponedeljek, 26. 3. 2012
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Apače, Apače 42B, 9253 Apače.
5. Varščina
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni nakazati varščino, ki znaša 10 %
izklicne cene na račun Občine Apače,
št. 01395-0100019544, odprt pri Banki
Slovenije d.d., z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za stanovanje«.
Izbranemu dražitelju se varščina vračuna v kupnino, drugim pa se vplačana varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov
javne dražbe ne udeleži oziroma k draženju
ne pristopi, se mu varščina ne vrne.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki
nepremičnin. Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe
osebno zglasiti na kraju javne dražbe, ter
v urejeni mapi predložiti kopije naslednjih
dokumentov in originale na vpogled:
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Št. 478-2/2012-1300
Ob-1584/12
Občina Kočevje v skladu z določbami
Zakona o stvarnem premoženju države in
v skladu z določbami Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbe o stvarnem premoženju države in
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samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11) ter občinskega letnega
načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2011, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v njeni lasti
1. Predmet prodaje:
Solastniški delež v lasti Občine Kočevje
na kmetijskih zemljiščih, po katastrski kulturi
gozd, razreda 4 in 3, v k.o. Rog in Stari log
ter prodajo kmetijskih zemljišč v lasti Občine
Kočevje, po katastrski kulturi gozd, razreda
3, 4 in 5, v k.o. Dolenja vas, Dolenja Podgora, Mavrlen, Tanča gora in Stojanski vrh.
Prodaja na podlagi metode javne dražbe bo potekala pod pogoji III. poglavja (17.
– 25. člen) Zakona o kmetijskih zemljiščih
(postopek prodaje, upoštevanje predkupnih
pravic) (Uradni list RS, št. 36-1718/03).
Izklicne cene na javni dražbi, v katere ni
vključen 2 % davek na promet nepremičnin,
so po posameznih parcelah naslednje:
1 – parcela št. 111 (442331 m2), k.o.
1572 – Rog.
Izklicna cena: 39.520,37 EUR.
Solastniški
delež
prodajalca:
5771925/11500606 ali 50,2 %.
2 – parcela št. 405 (193638 m2), k.o.
Stari log.
Izklicna cena: 30.562,06 EUR.
Solastniški
delež
prodajalca:
2700425/5034588 ali 53,6 %.
3 – parcela št. 1941/18 (1022 m2), k.o.
1629 – Dolenja vas.
Izklicna cena: 388,00 EUR.
Delež prodajalca: 1/1.
4 – parcela št. 4823 (6223 m2), k.o. 1629
– Dolenja vas.
Izklicna cena: 4.109,00 EUR.
Delež prodajalca: 1/1.
5 – parcela št. 5183 (4575 m2), k.o. 1629
– Dolenja vas.
Izklicna cena: 2.257,00 EUR.
Delež prodajalca: 1/1.
6 – parcela št. 4669 (6122 m2), k.o. 1629
– Dolenja vas.
Izklicna cena: 3.790,00 EUR.
Delež prodajalca: 1/1.
7 – parcela št. 2342/80 (7408 m2), k.o.
1538 – Dolenja Podgora.
Izklicna cena: 5.904,00 EUR.
Delež prodajalca: 1/1.
8 – parcela št. 4789/71 (377 m2), k.o.
1539 – Mavrlen.
Izklicna cena: 230,00EUR.
Delež prodajalca: 1/1.
9 – parcela št. 2555/93 (11277 m2), k.o.
1549 – Tanča gora.
Izklicna cena: 7.790,00 EUR.
Delež prodajalca: 1/1.
10 – parcela št. 1379/27 (3335 m2), k.o.
1304 – Stojanski vrh.
Izklicna cena: 2.416,00 EUR.
Delež prodajalca: 1/1.
2. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala v torek,
13. 3. 2012, ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26 (1. nadstropje).
Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega
razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe,
tj. vključno do ponedeljka, 12. 3. 2012 do
12. ure, osebno v vložišče ali pa morajo do
tedaj prispeti v vložišče priporočeno po pošti.
3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe,
ki vplačajo varščino v višini 10 % od izklicne
cene za posamezno nepremičnino, za na-
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kup katere kandidirajo (v primeru, če oseba
izrazi interes za nakup več nepremičnin,
mora položiti varščino za vsako od njih).
Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne
bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe,
uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna
v kupnino.
Varščino je potrebno vplačati na podračun
proračuna
Občine
Kočevje,
št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP
Novo mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo kmetijskih zemljišč
– marec 2012«.
Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi,
morajo imeti do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obveznosti do Občine
Kočevje (potrdilo občinskega Oddelka za
proračun, finance in upravljanje premoženja po uradni dolžnosti pridobi komisija, ki
vodi javno dražbo), sicer na javni dražbi ne
morejo sodelovati.
Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj
osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine
v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko
pridobivajo nepremičnine na podlagi načela
vzajemnosti).
Na javni dražbi kot dražitelji v skladu
z 32. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ne morejo sodelovati cenilec, člani
komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena
razmerja ali druga razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe,
ki vodi javno dražbo).
Dražitelja lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži njegovo pisno pooblastilo z overjenim
podpisom, razen če je pooblastilo za zastopanje dano že po predpisih ali ustanovnem
aktu.
Za sodelovanje na javni dražbi morajo
dražitelji predložiti naslednje:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža) – fizične osebe morajo predložiti
fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe
pa predložiti izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– izjavo, da je oseba državljan ali drug
pravni subjekt države članice EU ali druge
države, ki v skladu s slovensko zakonodajo
lahko pridobivajo nepremičnine na območju
Republike Slovenije,
– izjavo (velja za pravne osebe), da niso
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije.
Udeleženec na javnem razpisu lahko
zgornje podatke navede na pripravljenem
pomožnem obrazcu, ki se ga pridobi v vložišču Občine Kočevje ali na uradni občinski
spletni strani, ali na svoji lastni listini.
Podatke in potrdila je potrebno predložiti oziroma morajo prispeti najkasneje do
dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do ponedeljka, 12. 3. 2012 do 12. ure,
osebno v vložišče ali priporočeno po pošti.
Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo
naročnika je tisti, s katerim se bo po vseh
izvedenih postopkih sklenila pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi
se ugotavlja resničnost izjav oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu.

4. Znesek višanja izklicne cene na javni
dražbi:
Znesek višanja izklicne cene na javni
dražbi znaša 300,00 EUR.
5. Pravila poteka javne dražbe
Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili:
– pravico do sodelovanja pri draženju za
posamezno nepremičnino imajo le osebe,
ki izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa,
– izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat.
Če nobeden od udeležencev javne dražbe
navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena,
ki je bila izklicna trikrat – s tem je dražba
glede določenega predmeta končana. Ko
je cena izklicna trikrat, oseba, ki vodi javno
dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni sprejeta nova višja izklicna cena,
– ugovore na postopek javne dražbe, ki
jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo
sproti, je možno podati le do sklenitve zapisnika,
– dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
6. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Po končani javni dražbi bo uspeli dražitelj
v skladu z zahtevami Zakona o kmetijskih
zemljiščih zaradi varovanja predkupne pravice predkupnih upravičencev iz 23. člena
zakona dolžan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe na pristojni Upravni enoti Kočevje, kjer bo ta ponudba objavljena,
v nasprotnem primeru se njegova varščina
zadrži.
V primeru, da poda izjavo o sprejemu
ponudbe za kakšno parcelo na upravni enoti tudi kateri od predkupnih upravičencev
oziroma predkupnih upravičencev, ki so po
vrstnem redu predkupnih upravičencev iz
23. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih pred
uspelim dražiteljem (močnejša predkupna
pravica), bo prodajna pogodba sklenjena
s predkupnim upravičencem; uspelemu dražitelju se povrne vplačana varščina.
Z najugodnejšim dražiteljem oziroma predkupnim upravičencem se sklene
pogodba v 15 dneh po prejemu obvestila
pristojne upravne enote o sprejemu ponudbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino; če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži
njegovo varščino.
Kupec (pogodbena stranka) mora v roku
7 dni od podpisa pogodbe podati vlogo
za odobritev pravnega posla na pristojno
Upravno enoto.
Kupec (pogodbena stranka) mora plačati
celotno kupnino v enkratnem znesku v roku
8 dni od dneva, ko pristojna Upravna enota
odobri pravni posel in sicer na račun Občine
Kočevje, št. 01248-0100005213.
Pravočasno plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem
roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje
vplačane varščine).
Po poplačilu celotne kupnine bo občina
kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je
podlaga za vpis lastništva v zemljiško knjigo.
7. Drugo:
Občina jamči, da so nepremičnine brez
pravnih napak.
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Notarske stroške overitve pogodbe in
stroške zemljiškoknjižnega prenosa, plača
kupec.
Dodatne informacije o javni dražbi je možno pridobiti na Občini Kočevje pri pristojnih občinskih službah ter Renati Vidmar,
tel. 01/893-82-52 (pravna vprašanja in vprašanja glede javne dražbe) v času uradnih ur.
Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji
nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne
izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev
na lastnih listinah) je možno pridobiti na
vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26
(pritličje – levo) vsak delovni dan od 8. do
13. ure, ob sredah od 8. do 16.30.
Pomožni obrazec za prijavo se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh Občine
Kočevje.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba s soglasjem župana, lahko ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve
pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem se
v takem primeru povrnejo izkazani potrebni
stroški za prevzem razpisne dokumentacije
in sodelovanje na javni dražbi.
Občina Kočevje

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovre
dne institucijam, od katerih se zahteva po
trdilo za slovenske državljane, kolikor tega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke), ki ne sme biti
starejše od 30 dni – za fizične in pravne
osebe;
– pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime
odgovorne osebe, ki ni starejše treh mesecev, samostojni podjetnik pa izpisek iz
ustrezne evidence AJPES, kar ne sme biti
starejše od 30 dni – za pravne osebe in samostojne podjetnike;
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade transakcijskega
računa (tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade transakcijskega računa) – za pravne osebe;
– pooblastilo, če pravno ali fizično osebo
na dražbi zastopa pooblaščenec – fizične in
pravne osebe;
– davčno in matično številko oziroma
EMŠO in številko (transakcijskega) računa
z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove – fizične in pravne
osebe;
– potrdilo Občine Dravograd, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti
do Občine Dravograd (za katerega zaprosi
na Referatu za finance Občine Dravograd);
– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe.
Fizična oseba mora pred začetkom javne
dražbe predložiti izvirnik osebnega doku
menta.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov ne
morejo pravočasno pridobiti dokazil iz dru
ge, tretje ali četrte alinee te točke razpisa,
lahko le-te predložijo na sami javni dražbi.
Dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjeva
nja pogojev, ne bodo mogli sodelovati v po
stopku javne dražbe.
VIII. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z najugodnejšim dražiteljem
v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko občina podaljša rok za
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v podaljšanem roku, občina zadrži njegovo
varščino.
IX. Davek na dodano vrednost (DDV),
stroške cenitve nepremičnine ter stroške
notarja in vknjižbe v zemljiško knjigo plača
kupec.
X. Pravila javne dražbe:
1. javno dražbo vodi komisija, imenovana s strani županje,
2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne
13. 3. 2012 do 12. ure prijavil svoje sodelovanje na javni dražbi in plačal varščino

Št. 478-0003/2012
Ob-1605/12
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, na podlagi 20. in 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS;
Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11), 94. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – uradno
prečiščeno besedilo) in sprejetega Letnega
načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2012 z dopolnitvami, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Dravograd
I. Predmet prodaje je:
a Nepremičnini – nezazidani stavbni zemljišči parc.št. 774/35 – travnik, v izmeri
1.944 m2, in parc.št. 774/37 – travnik, v izmeri 1.289 m2, k.o. 844 – Šentjanž pri Dravogradu. Zemljišči v skupni izmeri 3.233 m2
se prodajata kot celota. Izklicna cena znaša
55.000,00 EUR (DDV ni vključen v ceno).
Preko tega zemljišča poteka vodovodni vod
in plinovodni vod. Občina si zato pridržuje
služnost gradnje, uporabe, vzdrževanja in
upravljanja vodovodnega ter plinovodnega
omrežja (voda). Služnostno pravico si bo
občina vpisala v zemljiško knjigo.
b Nepremičnina – nezazidano stavbno
zemljišče parc.št. 24/94 – travnik, v izmeri
277 m2, k.o. 828 Črneče. Izklicna cena znaša 4.000,00 EUR (DDV ni vključen v ceno).).
Preko tega zemljišča poteka fekalna kanalizacija in vodovod. Občina si zato pridržuje
služnost gradnje, uporabe, vzdrževanja in
upravljanja fekalne kanalizacije (voda) in vodovodnega voda. Služnostno pravico si bo
občina vpisala v zemljiško knjigo.
c Nepremičnina – nezazidano stavbno
zemljišče parc.št. 24/95 – travnik, v izmeri
370 m2, k.o. 828 Črneče. Izklicna cena znaša 5.000,00 EUR (DDV ni vključen v ceno).
Preko tega zemljišča poteka fekalna kanalizacija in vodovod. Občina si zato pridržuje
služnost gradnje, uporabe, vzdrževanja in
upravljanja fekalne kanalizacije (voda) in vodovodnega voda. Služnostno pravico si bo
občina vpisala v zemljiško knjigo.

Pri zgoraj navedenih zemljiščih gre za
zemljišča, ki v naravi predstavljajo (delno)
komunalno neopremljene gradbene parcele.
Investitor si mora potrebne priključke urediti
sam na lastne stroške in pridobiti potrebne
pogoje in soglasja pristojnih upravljavcev
komunalne infrastrukture. V izklicni ceni je
zajeta vrednost nezazidanih stavbnih zemljišč brez komunalnega prispevka, ki ga je
potrebno poravnati pred izdajo gradbenega
dovoljenja na osnovi izdane odločbe.
II. Najugodnejši dražitelj je dolžan kupnino poravnati na transakcijski račun Občine
Dravograd, št. 01225-0100009832, odprt pri
Banki Slovenije, v roku, ki ne sme biti daljši
kot 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupnina ni v celoti
plačana v zahtevanem roku, lahko prodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti
ali odstopi od pogodbe in zadrži varščino.
Varščina se uspešnemu dražitelju vračuna
v kupnino.
Kupnina se lahko plača tudi v več obrokih. V tem primeru mora pridobitelj nepremičnin neplačani del kupnine ustrezno zavarovati, in sicer pravna oseba z nepreklicno
bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv
brez ugovora, oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini.
III. Javna dražba za nepremičnine opredeljene v I. točki javnega razpisa, bo potekala v torek, dne 13. 3. 2012, v sejni sobi
Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, in sicer za nepremičnine: pod
I a. ob 13. uri; pod I b. ob 13.30; pod I c.
ob 14. uri. Najnižji znesek višanja izklicne cene za nepremičnine pod točko a) je
500,00 EUR, za nepremičnini pod točko b)
in c) pa 200,00 EUR.
IV. Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino (kavcijo), v višini 10 % izklicne
cene nepremičnine, ki jo bo dražitelj dražil
na javni dražbi, na transakcijski račun Občine Dravograd, št. 01225-0100009832, odprt
pri Banki Slovenije, sklic:
– pod točko I. a): 00 – 1 – 1
– pod točko I. b): 00 – 1 – 2
– pod točko I. c): 00 – 1 – 3
V. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, varščina
vrne v roku 15 dni brez obresti.
VI. Ogled nepremičnin je možen
na podlagi predhodnega dogovora na
tel. 02/872-35-54 (Epšek Črtomir), vendar
najkasneje do ponedeljka, dne 12. 3. 2012
do 13. ure. Natančnejši podatki o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo
na naslovu: Občina Dravograd, Trg 4. julija
7, 2370 Dravograd, in bodo objavljeni na
spletni strani Občine Dravograd: www.dravograd.si/.
VII. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki so
se na javno dražbo pravočasno in pravilno
prijavile. Prijave morajo prispeti na naslov
organizatorja javne dražbe: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, v zaprtih kuvertah, najkasneje do 13. 3. 2012 do
12. ure, s pripisom »Javna dražba Občine
Dravograd – Ne odpiraj!«. Prijavitelji morajo
k svoji prijavi, dostaviti naslednje dokumente
oziroma dokazila:
– potrdilo o plačani varščini – za fizične
in pravne osebe;
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za nepremičnino, ki jo draži ter je izpolnil
pogoje iz VII. točke tega razpisa,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno notarsko overjeno pooblastilo,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno pri nepremičninah pod točko I a za večkratnik
zneska 500 EUR, po točkama I b) in I c) pa
za večkratnik zneska 200 EUR,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne
pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. dražiteljem, ki plačajo varščino in ne
pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo
in tako ne sprejmejo niti izklicne cene, se
varščina zadrži. Organizator javne dražbe
zadrži varščino tudi v primeru, če kupec
ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine,
11. nepremičnine so na prodaj po načelu
videno kupljeno in po stanju nepremičnin
v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pi
sne reklamacije ne bodo upoštevane,
12. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore
reši voditelj dražbe takoj.
XI. Prehod posesti in lastništva: prehod posesti in lastništva (izdaja zemljiško
knjižnega dovolila) na nepremičninah preide
na kupca po plačilu celotne kupnine in stroškov, ki izhajajo iz prodajne pogodbe.
XII. Opozorilo – Prodajalec ni zavezan
k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine
z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do
sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je dražiteljem vrniti varščino
brez obresti.
XIII. Dodatna pojasnila: vse dodatne
informacije lahko interesenti dobijo na
tel. 02/872-35-54 in na spletni strani Občine
Dravograd: www.dravograd.si/.
Občina Dravograd
Št. 900-3/2012-23
Ob-1609/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in
Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti
pod 200.000 EUR
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, mat. št. 5874025, ID
št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je poslovni
prostor garaža št. SI 13, v izmeri 12,50 m2,
z ID oznako 1735-3421-13 v garažni stavbi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v Ljubljani, pod Bratovševo ploščadjo 4-6
z vhodi iz parc. št. 173/4, 273/10 in 281/17,
k.o. 1735-Stožice in parc. št. 1244/1, k.o.
1734-Ježica, stoječi pod parc. št. 273/1, 274,
275, 277/1, 277/2, 281/18, k.o. 1735-Stožice in 1470/2, k.o. 1734-Ježica. Predmetna
nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki
ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas. Kupec bo z dnem
podpisa pogodbe prevzel vse pravice in
obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
Izklicna cena: 12.000,00 EUR.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor-pomožni prostor v kleti, v izmeri
70,59 m2, z ID oznako 1735-563-21, ki se
nahaja v stanovanjski stavbi, na naslovu
Bratovševa ploščad 27, stoječi na parc.
št. 281/9 v k.o. 1735-Stožice. Predmetna
nepremičnina v času prodaje ni zasedena
z najemnikom. Nepremičnina je vključena
v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto
2012.
Izklicna cena: 44.125,00 EUR.
2.3. Predmet javne dražbe je poslovni
prostor št. 25 v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe, na naslovu Valvasorjeva
ul. 12 v Ljubljani, z ID oznako nepremičnine
1725-133-24, v skupni izmeri 15,65 m2.
Zemljiškoknjižno stanje v korist prodajalca je urejeno. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, drugih bremen je prosta.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po
najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena
v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto
2012.
Izklicna cena: 40.500,00 EUR.
2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor s skladiščem z oznako L7 (PO1 in PO2)
v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe, na
naslovu Koseskega ulica 1a v Ljubljani, z ID
oznako nepremičnine 1722-4076-69, v skupni izmeri 32,84 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe in pripadajočem zemljišču, ki pripada temu posameznemu delu. Poslovni prostor se nahaja
v stavbi št. 4076, ki stoji na parc. št. 1695/8,
1695/6, 252/6, 252/5, 252/2, 252/3, 252/1,
253/1, 252/4, k.o. Trnovsko predmestje. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki
ima z MOL sklenjeno najemno razmerje za
nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa
pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti
najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2012.
Izklicna cena: 55.000,00 EUR.
Navedene cene ne vključujejo davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba.
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino;

4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča;
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 20. 3.
2012, s pričetkom ob 12.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 11, Mestni trg 1,
Ljubljana, in sicer po vrstnem redu:
– Bratovševa ploščad (garaža), ob
12.30,
– Bratovševa ploščad 27, ob 12.50,
– Valvasorjeva ul. 12, ob 13.10,
– Koseskega ulica 1a, ob 13.30.
Kandidati se bodo morali 10 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. 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 pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra
(samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev,
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter
zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni
upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne
cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za poslovni prostor Mestne
občine Ljubljana z oznako ___ na naslovu
____________«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predme-
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tni nepremičnini dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je
Mihaela Topolovec Šiker. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino
bo možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11).
10.6 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 Ljubljana, www.
ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Razpisi delovnih mest
Ob-1568/12
Svet javne agencije Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: Svet JAZMP) na podlagi 18. člena v povezavi z 19. členom Zakona o javnih
agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04
ter 17. in 18. člena Sklepa o ustanovitvi javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS, št. 115/06) objavlja
javni natečaj za
direktorja Javne agencije Republike
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: direktor).
Za direktorja Javne agencije Republike
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: Agencija) je lahko
imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
farmacevtske, medicinske, veterinarske ali
druge ustrezne smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela Agencije,
– aktivno obvlada angleški jezik,
– je državljan Republike Slovenije,
– ne opravlja nikakršnega dela v organizacijah, ki opravljajo katero od pridobitnih
dejavnosti s področja zdravil ali medicinskih
pripomočkov ter nima nobene funkcije v teh
organizacijah,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ali
zaradi povzročitve gospodarske škode.
Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja Agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje
Agencije,
– izdaja upravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti Agencije, če ni drugače
določeno z zakonom in tem sklepom,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za
njeno izvajanje,
– opravlja naloge, ki mu jih določi svet
Agencije,
– predlaga letni in večletni program dela
Agencije,
– predlaga letni in večletni finančni načrt
Agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih
sprejema svet Agencije, in druge strokovne
podlage za njegovo delo ter skrbi za izvajanje njegovih odločitev,
– sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja, ki se nanašajo na poslovanje
agencije,
– imenuje komisije, druga strokovna telesa in strokovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,
– pripravlja poročila o delu in poslovanju
Agencije,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in tem sklepom.
Kandidat mora prijavi priložiti naslednje
dokumente:
1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter

leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena in potrdilo o aktivnem znanju
angleškega jezika;
2. dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušnjah;
3. potrdilo, da je državljan Republike Slovenije;
4. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen v trajanju več kot šest mesecev, ali
zaradi povzročitve gospodarske škode;
5. izjavo, da ne opravlja nikakršnega
dela v organizacijah, ki opravljajo katero od
pridobitnih dejavnosti s področja zdravil ali
medicinskih pripomočkov ter nima nobene
funkcije v teh organizacijah.
Prijavi je potrebno priložiti življenjepis
kandidata, ki mora biti v obliki Europass,
v katerem naj kandidat poleg pridobljene
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Direktorja Agencije bo na predlog sveta
Agencije po izvedenem postopku javnega
natečaja in v skladu z določbami Zakona
o javnh agencijah imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let, z možnostjo
ponovnega imenovanja. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Agencije.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki.
Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici
z označbo »za javni natečaj za direktorja
Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke«, na naslov
Ptujska ulica 21, Ljubljana.
Prijava mora biti poslana v roku 15 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletni strani Agencije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno na spletni strani
Agencije.
Kandidat lahko morebitne dodatne informacije pridobi vsak delovni dan pri
vodji Službe za pravne, kadrovske in
splošne zadeve Blanki Česnik Wolf, na
tel. 08/200-05-32.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
Št. 49/2012
Ob-1593/12
1. Svet zavoda Osnovne šole Livade Izola, Livade 7, 6310 Izola, razpisuje na podlagi
sklepa št. 46, sprejetega na 10. redni seji
Sveta šole, dne 16. 2. 2012, in na podlagi
Poslovnika o delu Sveta šole Osnovne šole
Livade Izola delovno mesto
ravnatelja/ice.
2. Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje skladno s 53. členom ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 65/09,16/10, 47/10, 20/11),
v povezavi s 145. členom ZOFVI (Uradni

list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09 – pop. in 20/11)
ali izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI.A
(Uradni list RS, št. 64/01) oziroma pogoje po
9. členu ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09
pop. in 65/09 pop.).
3. Kandidat/ka ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot 6 mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost.
4. Kandidat/ka mora k vlogi priložiti program vodenja zavoda.
5. Od kandidata/ke se pričakuje, da ima
pedagoške,vodstvene, organizacijske in
druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
6. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
7. Predviden začetek dela bo dne 1. 7.
2012.
8. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, program vodenja
šole ter izpis o nekaznovanosti iz kazenske
evidence ter kratek življenjepis z navedbo
dosedanjih delovnih izkušenj pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
»Svet zavoda, Osnovna šola Livade Izola,
Livade 7, 6310 Izola, z oznako Prijava za
razpis za ravnatelja/ice«.
9. Vloga bo šteta za pravočasno, če bo
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali
vročena v tajništvu šole do 12. ure zadnji
dan roka.
10. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo
o izbiri prejeli v roku štirih mesecev od dneva objave razpisa.
Osnovna šola Livade Izola
Št. 39/2012
Ob-1594/12
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Glasbene šole Vrhnika, z dne 16. 2. 2012, Svet
zavoda Glasbene šole Vrhnika, Trg Karla
Grabeljška 3, 1360 Vrhnika, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja-ice izpolnjevati pogoje
v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOVFI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09
in 65/09).
Kandidat-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat-ka bo imenovana za
obdobje 5 let, z začetkom mandata 31. 5.
2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
vseh pogojev po 53. členu ZOFVI, vključno
z izpisom iz kazenske evidence, ki ga dobijo na Ministrstvu za pravosodje ali preko
http://www.mp.gov., program vodenja z dosedanjimi delovnimi izkušnjami in s kratkim življenjepisom pošljite v zaprti kuverti
v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Svet
šole Glasbene šole Vrhnika, trg Karla Grabeljška 3, 1360 Vrhnika, s pripisom »Za
razpis ravnatelja.«
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Kandidati-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v roku štirih mesecev od objave tega razpisa.
Svet šole GŠ Vrhnika
Št. 110-152/2011
Ob-1614/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 221. člena
Zakona o državnem tožilstvu – ZDT-1 (Uradni list RS, št. 58/11):
– 1 prosto mesto vodje Posebnega
oddelka.
Razpisni pogoji:
V skladu s prvim odstavkom 200. člena
Zakona o državnem tožilstvu se vodja Posebnega oddelka imenuje po določbah, ki
veljajo za imenovanje vodje okrožnega državnega tožilstva. Tretji odstavek 117. člena
Zakona o državnem tožilstvu določa, da je
za vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki je ob prijavi
mlajši od 64 let in izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.
V skladu s četrtim odstavkom 117. člena Zakona o državnem tožilstvu, državni tožilec,
ki ni imel naziva višji državni tožilec, naziv
pridobi z imenovanjem.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti,
program vodenja Posebnega oddelka in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev
določenih v tretjem odstavku 117. člena Zakona o državnem tožilstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in življenjepis v obliki EuropassCV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI).
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 30 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo
Št. 110-20/2012
Ob-1645/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo razpisuje:
na podlagi drugega odstavka 220. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 58/11; ZDT-1) v povezavi z drugim
odstavkom 193. člena ZDT-1:
– 8 prostih mest okrožnih državnih
tožilcev na Specializiranem državnem
tožilstvu RS;
in
– 3 prosta mesta okrajnih državnih
tožilcev na Specializiranem državnem
tožilstvu RS.
Razpisni pogoji
Skladno s prvim odstavkom 193. člena
ZDT-1 na Specializiranem državnem tožilstvu (v nadaljevanju: SDT) opravljajo državnotožilsko službo državni tožilci, ki so imenovani na državnotožilska mesta na SDT
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ter državni tožilci, ki so dodeljeni na SDT.
Nadalje je v drugem odstavku istega člena ZDT-1 navedeno, da na državnotožilskih
mestih državnih tožilcev, ki so imenovani na
SDT, opravlja državnotožilsko službo najmanj deset državnih tožilcev, od tega vsaj
sedem, ki imajo najmanj naziv okrožnega
državnega tožilca.
Nadalje Odredba o številu mest državnih
tožilcev (Uradni list RS, št. 76/11) določa za
SDT skupno 13 državnotožilskih mest, od
tega dve mesti višjega državnega tožilca,
osem mest okrožnega državnega tožilca ter
tri mesta okrajnega državnega tožilca.
Pri imenovanju državnih tožilcev na Specializirano državno tožilstvo RS se bodo
skladno s prvim odstavkom 195. člena
ZDT-1 upoštevali naslednji kriteriji:
– trajanje državnotožilske službe, zlasti
na področju obravnavanja zadev iz pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva RS;
– pravnomočna ocena tožilske službe
o izpolnjevanju pogojev za napredovanje,
ki ne sme biti starejša od enega leta in
– dokazila o strokovnem usposabljanju
oziroma izkušnjah na področju obravnavanja zadev iz pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva.
Skladno z navedenim morajo kandidati,
ki se prijavljajo na razpisana prosta mesta
državnih tožilcev, prijavi predložiti ustrezne
listine, ki takšne kriterije dokazujejo.
V skladu z drugim odstavkom 220. člena ZDT-1 v zvezi s 15. členom ZSS mora
prijava kandidata vsebovati še naslednje
podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z
opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila
o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto okrožnega ali okrajnega
državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB4,
91/09 in 33/11) po potrebi pridobi Ministrstvo
za pravosodje in javno upravo.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3,
Ljubljana,15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo
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Druge objave
Št. 110-19/2012
Ob-1644/12
Na podlagi drugega odstavka 220. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 58/11 – ZDT-1) v povezavi s tretjim
odstavkom 193. člena ZDT-1, Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo objavlja
javni poziv
državnim tožilcem k vložitvi prijav
za dodelitev enega državnega tožilca
iz vsakega okrožnega državnega
tožilstva na delo
na Specializirano državno tožilstvo RS
Skladno s prvim odstavkom 193. člena
ZDT-1 na Specializiranem državnem tožilstvu (v nadaljevanju: SDT) opravljajo državnotožilsko službo državni tožilci, ki so
imenovani na državnotožilska mesta na
SDT ter državni tožilci, ki so dodeljeni na
SDT. Nadalje je v tretjem odstavku istega
člena ZDT-1 določeno, da se na SDT po
določbah ZDT-1 o dodelitvi dodeli najmanj
po en državni tožilec iz vsakega okrožnega
državnega tožilstva. Dodeljeni državni tožilci
opravljajo delo v zadevah iz pristojnosti SDT
po odredbi vodje SDT na sedežu SDT ali na
sedežu okrožnega državnega tožilstva, pri
katerem so imenovani.
Pri dodelitvi državnih tožilcev na Specializirano državno tožilstvo RS se bodo skladno s prvim odstavkom 195. člena ZDT-1
upoštevali naslednji kriteriji:
– trajanje državnotožilske službe, zlasti
na področju obravnavanja zadev iz pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva
RS;
– pravnomočna ocena tožilske službe
o izpolnjevanju pogojev za napredovanje,
ki ne sme biti starejša od enega leta in
– dokazila o strokovnem usposabljanju
oziroma izkušnjah na področju obravnavanja zadev iz pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva.
Skladno z navedenim morajo kandidati,
ki se prijavljajo na predmetni javni poziv,
prijavi predložiti ustrezne listine, ki takšne
kriterije dokazujejo.
Dodelitev traja štiri leta in se lahko s soglasjem dodeljenega državnega tožilca ponovi. Če se čas dodelitve izteče pred pravnomočnostjo sodne odločbe v zadevi, dodeljeni državnemu tožilcu, se dodelitev lahko
podaljša do pravnomočnosti sodne odločbe,
vendar najdalj za šest mesecev.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3,
Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo
Ob-1547/12
Naročnik: Študentski domovi v Ljubljani,
Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Študentski domovi v Ljub
ljani, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi
Komisija Študentskih domov v Ljubljani,
imenovana s sklepom št. N – 1-2012, z dne
9. 1. 2012.
II. Vrsta pravnega posla: najem stvarnega premoženja.
III. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet najema sta podzemni parkirni
garaži na naslovu:
1. Litostrojska 55, 1000 Ljubljana in
2. Poljanska cesta 59, 1000 Ljubljana.
Predmet najema pod točko 1. je podzemna parkirna garaža Študentskih domov
v Ljubljani, na naslovu Litostrojska 55,
1000 Ljubljana, ki leži na parc. št. 19/2,
številka stavbe 6692, k.o. 1739 Zgornja
Šiška (ID 587819), v izmeri 2.926,00 m2,
ki je sestavljena iz ene etaže, uvozne ter
izvozne klančine in je opremljena z enimi
rolo vrati, vrati za osebni prehod, pristopno
kontrolo za vozila in prehod v stavbo ter
z videonadzorom.
Predmet najema pod točko 2. je podzemna parkirna garaža Študentskih domov
v Ljubljani, na naslovu Poljanska cesta 59,
1000 Ljubljana, ki leži na parc. št. 132/1, številka stavbe 2010, k.o. 1727 Poljansko predmestje (ID 1185159), v izmeri 3.513,00 m2,
ki je sestavljena iz dveh etaž, uvozne ter
izvozne klančine in je opremljena z dvema avtomatskima zapornicama, enimi rolo
vrati, pristopno kontrolo za vozila in prehod
v stavbo ter z videonadzorom.
Lastnik objektov je Republika Slovenija,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana. Upravljavec objektov so Študentski domovi v Ljub
ljani, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana.
Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem parkirnih garaž za opravljanje dejavnosti upravljanja parkirnih objektov. Ponudnik
lahko odda ponudbo samo za celoten premet javne ponudbe.
IV. Informacije in ogled nepremičnin
Za podrobnejše podatke in informacije
glede predmeta javne ponudbe je organizator dostopen od 9. ure do 13. ure, na
tel. 01/242-10-05.
Ogled nepremičnin, ki so predmet ponudbe bo možen od 29. 2. 2012, 5. 3. 2012
in 8. 3. 2012 med 11. in 13. uro po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo Študentskih domov v Ljubljani, na tel. 01/242-10-05.
V. Merilo: nepremičnine bodo oddane
v najem najugodnejšemu oziroma najboljšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija. Kriterij za izbor najugodnejšega
ponudnika je najvišja dosežena cena oziroma višina ponujene najemnine.
VI. Pogoji najema:
1. Za nepremičnini, ki sta predmet javne
ponudbe se sklene najemna pogodba za
določen čas, za obdobje enega leta. Nepremičnini bosta oddani za opravljanje de-

javnosti upravljanja parkirnih objektov pod
pogojem, da je najemnik izvajalec in nosilec
stroškov:
– Administracije in računovodstva,
– Sklepanja pogodb v času uradnih ur,
– Daljinskega nadzora garaže v nadzornem centru,
– Potrošnega materiala,
– Intervencij pri prometnih ali tehnično
pogojenih zastojih,
– Tekočega vzdrževanja prostorov, plačevanja obratovalnih stroškov in drugih stroškov, skladno s 49. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
– Nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča.
Najemnik krije tudi stroške zavarovanj
objekta, opreme in škode proti tretjim osebam, ker cena zavarovanja ni upoštevana
v znesku najemnine. Zavarovalne police,
ki jih sklepa najemnik se morajo v skladu
s 54. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) vinkulirati
v korist države.
Variantne ponudbe niso dovoljene. Skupna ponudba ni dovoljena.
Najemnik najetih nepremičnin ne sme
oddati v podnajem. Najemnik bo lahko storitve zagotavljal tudi zunanjim uporabnikom, pri čemer znaša cena parkiranja za
ostale t.i. zunanje uporabnike 50,00 EUR
mesečno, ceno za študente stanovalce
Študentskih domov v Ljubljani določa Svet
zavoda in trenutno znaša 20,00 EUR mesečno.
2. Podpis pogodbe: izbranemu ponudniku se najkasneje v roku 10 dni po izbiri
pošlje najemna pogodba v podpis. Izbrani
ponudnik mora najkasneje v roku 5 dni po
prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti
naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne
odzove na podpis pogodbe, se šteje, da
je od sklenitve pogodbe odstopil in se mu
varščina ne vrne. V tem primeru lahko naročnik pošlje pogodbo v podpis naslednjemu
najugodnejšemu ponudniku.
3. Plačilo najemnine: najemodajalec bo
za najem parkirnih objektov izstavljal mesečne račune za najemnino do 20. v mesecu za tekoči mesec. Najemnino za prvi
obrok najema bo najemnik dolžan poravnati
do zadnjega v mesecu za tekoči mesec.
Položena varščina se vrača po prenehanju
pogodbe. V primeru, da najemnina ni plačana v roku, se pogodba šteje za razdrto in se
vplačana varščina obdrži.
4. Če je med prejetimi ponudbami več
najugodnejših ponudb, lahko komisija opravi
s ponudniki dodatna pogajanja ali pa pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe.
VII. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin v najem:
1. Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini
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ene izhodiščne najemnine na transakcijski račun Študentskih domov v Ljubljani,
št. 01100-6030631071, sklic 201200.
2. Popolna pisna ponudba mora vsebovati:
– Podatke o ponudniku in ponujeno mesečno višino najemnine, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne najemnine ter navedbo veljavnosti ponudbe, ki mora veljati najmanj
60 dni od oddaje ponudbe,
– Potrdilo o plačani varščini in priloženo
št. transakcijskega računa z navedbo banke, za potrebe vračila varščine,
– Izjavo, da je ponudnik registriran za
opravljanje dejavnosti upravljanja parkirnih
objektov,
– Izjavo ponudnika, da zoper njega ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek
ali drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje njegovega poslovanja
ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s pravili države
v kateri ima sedež,
– Izjavo ponudnika, član poslovodstva ali
nadzornega organa ali zastopnika ponudnika, kot ga določa ZFPPIPP, v dveh letih pred
iztekom roka za oddajo ponudb ni bil družbenik z lastniškim deležem, večjim od 25 %
ali delničar z lastniškim deležem večjim od
25 % ali član poslovodstva ali nadzornega
organa ali zastopnik subjekta, nad katerim
je bil začet stečajni postopek ali postopek
prisilne poravnave ali postopek prisilnega
prenehanja.
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– Dokazilo o zagotovljenih finančnih
sredstvih (potrdilo o solventnosti pri banki,
ki vodi TRR),
– Najmanj 3 reference na področju upravljanja parkirnih objektov za zadnja 3 leta na
različnih lokacijah,
– Pisno izjavo, da ponudnik sprejema
pogoje najema.
VIII. Postopek:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah na naslov Študentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila
31, 1000 Ljubljana, do vključno 12. 3. 2012,
do 9. ure. Na sprednji strani kuverte mora
biti navedeno »Ne odpiraj – Ponudba za
najem nepremičnin«, na zadnji strani kuverte pa mora biti naveden naziv in naslov
ponudnika.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje iz 2. točke VII. oddelka.
3. Ponudbe pod izhodiščno najemnino
ne bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 10 dneh po izbiri.
5. Ponudniku, ki ni bil izbran, bo varščina vrnjena brez obresti v 15 dneh po izboru
najugodnejšega ponudnika.
6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
IX. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem predstojnika postopek
javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem
ustavi vse do sklenitve pravnega posla.
X. Pravila javne ponudbe: javna ponudba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in
Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11). Izvedbo javnega odpiranja
ponudb nadzoruje pristojna komisija.

Št. 3520-2/2012
Ob-1563/12
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš, objavlja na podlagi 22. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in
Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Mengeš za leto 2012 (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 8/11)

XI. Kraj in čas javnega odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo potekalo
v prostorih Študentski domov v Ljubljani,
Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana, dne
12. 3. 2012, ob 9.30. K odpiranju lahko pristopi vsak ponudnik, ki je pravočasno oddal
ponudbo.
Študentski domovi v Ljubljani
Št. 03/2012
Ob-1582/12
Na podlagi pogodbe o sofinanciranju
operacije »Pridobivanje energentov iz komunalnih odpadkov« sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, kot posredniškim telesom in RC PREKO, razvojnim
centrom za pridobivanje energentov iz komunalnih odpadkov, d.o.o., kot upravičencem, RC PREKO d.o.o. objavlja
javni poziv
k stavljanju ponudb
1. Raziskovalno razvojni center RC PREKO d.o.o., združuje raziskovalno-razvojne in
izvedbene dejavnosti na področju ravnanja
z odpadki, sanacij odlagališč in pridobivanju
goriva iz trdnih odpadkov. Več o projektu in
naročniku je na voljo na naših spletnih straneh, www.rc-preko.eu Za potrebe izvedbe
projekta naročnik želi najeti ustrezno mobilno opremo za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov:
– primarno drobljenje na zrnavost
d < 250 mm
– izločanje magnetnih kovin
– klasiranje (sejanje najmanj na dve frakciji, želeno ločevanje v mejni zrnavosti od 50
do 100 mm)
2. Naročnik bo opremo najemal skozi
celotno leto 2012, v skladu s potrebami.
Naročnik bo naprave najemal posebej ali
skupaj, odvisno od njegovih potreb. Vljudno
vas pozivamo, da nam pošljete ponudbo
za najem opreme z naslednjimi lastnostmi.
Oprema

1

drobilnik, zmogljivost
najmanj 30t/h
z izločevanjem
magnetnih kovin

2

sejalna naprava,
s zmogljivostjo, ki
zagotavlja sprotno
sejanje (klasiranje)
zdrobljenih odpadkov
iz prejšnje točke

4

delovni stroj za
doziranje materiala
v drobilno napravo
ter manipulacijo
izločenega materiala

5

odzivni čas od
naročila najema do
postavitve naprave za
obratovanje na lokaciji
po naročilu naročnika.

Cena/dan/
ura/tona

3. Naročnik, bo z izbranim ponudnikom
sklenil letno pogodbo, v skladu s pogoji tega
vabila in ponudbo izbranega ponudnika.
4. Ponudbe pošljite na naslov RC PREKO d.o.o., Črešnjevci 156a, 9250 Gornja
Radgona, najkasneje v osmih dneh po objavi tega poziva.
RC PREKO d.o.o.

Stran

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremične (stanovanja) v
lasti Občine Mengeš
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, matična št.:
5880483, davčna št.: 74039059.
2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Stanovanje se nahaja v drugi etaži večstanovanjske stavbe na Prešernovi cesti 39
v Mengšu.
Stanovanje se sestoji iz dnevne sobe,
dveh spalnic, kuhinje z jedilnico, kopalnice
z WC-jem, Navedeni prostori ne ustrezajo
dosledno definiciji stanovanja, saj ne gre za
enote, ki bi bile nepovezane z drugimi, saj je
osrednji hodnik skupen večim stanovanjem.
V stanovanju prebiva najemnik z družino.
Neto tlorisna površina stanovanja znaša
88,60 m2.
Stanovanju pripada tudi sorazmerni del
posebnega skupnega dela stavbe (stopnišče in hodnik) ter sorazmerni delež na skupnem etažnem delu stavbe, ki stoji na parc.
št. 29/11, k.o. Mengeš. Stanovanje je vpisano v kataster stavb št. 1938-569-6. ZK
stanje je urejeno.
Izhodiščna cena: 44.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka
na promet nepremičnine, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina je kupljena po načelu
»videno–kupljeno«.
3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo
(najvišja ponujena cena) in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3. 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 Občina Mengeš pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine in po
poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last, s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v zemljiški knjigi.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena
sestavina pogodbe.
3.6. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na transakcijski
račun Občine Mengeš, IBAN SI56 0110
0010 0001 698, odprt pri Banki Slovenije.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa
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bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od
dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek,
oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo varščine)
in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami. V primeru, da
ponudba ne bo oddana v skladu z določili
tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo
v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj –
ponudba za nakup stanovanja«, na naslov:
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš, do 12. 3. 2012, do 12. ure. Ponudbe, ki bodo prejete po tem roku, komisija ne
bo upoštevala.
4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 26. 4. 2012.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine zainteresirani
dobijo na Občini Mengeš, kontaktna oseba:
Urban Kolar, tel. 01/724-71-06, elektronska
pošta: urban.kolar1@menges.si.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
13. 3. 2012, s pričetkom ob 11. uri, v sejni
sobi Občine Mengeš, Slovenska cesta 30,
Mengeš.
6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki
so ponudili enako visoko kupnino v roku 8
delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe
in z njimi opravila pogajanja.
6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po poteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma komisija
s soglasjem župana lahko ustavita začeti
postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno tudi na internetni strani Občine
Mengeš: www.menges.si, pod rubriko objave, razpolaganje s stvarnim premoženjem,
kjer je na voljo tudi obrazec: izjava o sprejemanju pogojev javne ponudbe in izjava
o vezanosti na dano ponudbo.
Občina Mengeš
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Št. 478-0004/2012
Ob-1569/12
Na podlagi 22. člena Zakona o 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) ter Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Črna na Koroškem za leto
2012, objavlja Občina Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem, matična številka: 5883679,
davčna številka: SI44743548.
2. Predmet prodaje in izklicna vrednost
a) Stanovanje št. 05, s skupno uporabno
stanovanjsko površino 67,78 m2 (prodajna
površina 75,29 m2), v II. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Center 4, Črna
na Koroškem, parc. št. 80/8 in 80/1, objekt
vpisan v zemljiškoknjižnem vložku št. 151,
k.o. 906 – Črna.
Izhodiščna cena: 32.000,00 EUR.
Stanovanje je prazno. Etažna lastnina za
navedeno nepremičnino še ni urejena in jo
urejajo kupci sami.
Nepremičnina, ki je predmet javne ponudbe je last Občine Črna na Koroškem.
V izhodiščni ceni nepremičnine 2 % davek
na promet nepremičnin ni vključen. Plača ga
prodajalec. Stroške vpisa v zemljiško knjigo
plača kupec.
S prijavo na javno zbiranje ponudb, ponudnik sprejme objavljeno izhodiščno ceno
nepremičnine.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja.
4. Pogoji prodaje
4.1 Nepremičnina je naprodaj po sistemu
»videno – kupljeno«, poznejših reklamacij
v primeru napak prodajalec ne bo upošteval.
Prodana bo ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne
in pravne napake predmeta prodaje.
4.2 Prodajna pogodba se sklene
z najugodnejšim ponudnikom najpozneje
v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Vsi ponudniki bodo
o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri,
najkasneje v 8 dneh po javnem odpiranju
ponudb.
4.3 V primeru, da najugodnejši ponudnik
ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
prodajalec pa zadrži njegovo varščino in
k sklenitvi prodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.
4.4 Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
4.5 Celotno kupnino mora kupec poravnati v 15 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je
bistvena sestavina pravnega posla. Kršitev
roka za plačilo kupnine s strani kupca je
razlog za takojšnjo razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži plačano varščino.
4.6 Kupec pridobi lastninsko pravico na
nepremičnini po plačilu celotne kupnine. Po
plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi, v skladu
z določili prodajne pogodbe.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1 Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– podatke o ponudniku (ime in priimek,
EMŠO, davčno številko, številko TRR, naziv
in naslov banke za vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– način in rok plačila kupnine,
– priloge iz točke 5.4 teh pogojev.
5.2 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v 15 dneh od dneva
objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem
listu RS. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili, ne bo upoštevana.
5.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – Stanovanja št. 05 Center 4« na
naslov: Občina Črna na Koroškem, Center
101, 2393 Črna na Koroškem ali osebno na
vložišču Občine Črna na Koroškem, najkasneje do 12. 3. 2012 do 12. ure. Na hrbtni
strani kuverte mora biti označen naziv in
naslov ponudnika.
5.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– kopijo osebnega dokumenta za fizične
osebe,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike, ki ne smeta biti starejša od treh mesecev. V primeru, da je ponudnik katere druge države Evropske unije, mora predložiti
uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o plačani varščini,
– kopijo davčne številke oziroma ID za
DDV,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na ponudbo do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5.5 Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.
5.6 Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, do bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Občina Črna na Koroškem lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer
se ponudnikom vrne plačana varščina.
6. Varščina
6.1 Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki pred oddajo ponudbe plačajo varščino v višini 10 % ponujene
cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene nepremičnine, na TRR Občine Črna
na Koroškem, številka IBAN: SI56 0121
6010 0010 176, BIC BANKE: BSLJSI2X,
s pripisom »varščina – stan. št. 05 Center
4, koda namena: OTHR, referenca: SI00
478-0004-2012 in jo dokazujejo s priloženim
potrdilom o plačani varščini.
6.2 Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ne
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uspelim ponudnikom pa se vrne brez obresti
v 15 dneh od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
6.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1 Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija dne 14. 3. 2012, ob 17. uri,
v sejni sobi Občine Črna na Koroškem in
o izboru pisno obvestila ponudnike v roku
8 dni po odpiranju prispelih ponudb.
7.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija kot glavni kriterij upoštevala
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponujeno ceno, ki pa
ne sme biti nižja od izhodiščne cene. V primeru, da je podanih več ponudb z enako
najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost
občan Občine Črna na Koroškem oziroma
pravna oseba s sedežem v Občini Črna
na Koroškem. Če je med enakovrednimi
ponudniki več občanov Občine Črna na
Koroškem oziroma pravnih oseb s sedežem v Občini Črna na Koroškem, bo pristojna komisija izbrala ponudnika, ki bo poleg
najvišje cene ponudil tudi najkrajši čas za
poplačilo celotne kupnine ali pa ponudnike
pozvala k dopolnitvi oziroma s posamezniki
opravila pogajanja z namenom doseganja
čim boljših pogojev prodaje. Po prejemu
dopolnjenih ponudb oziroma po opravljenih
pogajanjih bo komisija izbrala najugodnejšega ponudnika.
7.3 Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba v petih dneh od prejema poziva za
dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec
ne bo upošteval. Prav tako ne bo upošteval
nepravočasnih ponudb.
7.4 Ponudba bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje 12. 3. 2012, do
12. ure na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine – Stanovanja št. 05 Center
4«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.
Interesenti lahko ponudbo podajo tudi na
obrazcu, ki ga skupaj z razpisno dokumentacijo prevzamejo na vložišču Občine Črna
na Koroškem, vsak delovni dan od dneva
objave javnega zbiranja ponudb dalje ali na
spletni strani Občine Črna na Koroškem:
http://www.crna.si.
8. Dodatne informacije
Za morebitne dodatne informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb ter
ogleda nepremičnine se obrnite na Jasmino Omerović, tel. 02/870-48-13 ali GSM
031/784-626;
e-mail:
jasmina.omerovic@crna.si.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na krajevno običajen način, t.j. na
oglasni deski Občine Črna na Koroškem,
na spletni strani Občine Črna na Koroškem
http://www.crna.si in v Uradnem listu RS.
Občina Črna na Koroškem

številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb,
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do
vključno 13. 3. 2012. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili
tega razpisa, je pristojna komisija ne bo
upoštevala,
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine »Breg 22, Ljubljana« na naslov:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana,
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična
osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra
(samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do
90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo
ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za
oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša
10 % izhodiščne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 7560-12-600004, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb
Breg 22, Ljubljana – in navedbo imena in
priimka oziroma naziva ponudnika«
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega
zbiranja ponudb pa se varščina vrne brez
obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem
skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
3, 1000 Ljubljana: kontaktni osebi Karmen
Pintar Oblak, tel. 01/306-15-46 in Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39.
Ogled nepremičnine bo dne 8. 3. 2012,
med 10. in 11. uro.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele
ponudbe dne 16. 3. 2012, s pričetkom ob
10. uri, na sedežu organizatorja javnega
zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
3, v sejni sobi v III. nadstropju.
8.2. V primeru, da bo prispelo več ponudb, bo pristojna Komisija takoj po zaključenem postopku javnega odpiranja ponudb,
z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila
še pogajanja v smislu pravil javne dražbe,
in sicer ne glede na to, ali so prisotni vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Šteje se, da je najvišja

Št. 0048/2012, 0032/2012
Ob-1587/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana za

leto 2012, ki je priloga Odloka o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2012 (Uradni list RS, št. 22/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
v lasti Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025000, ID št. za DDV: SI67593321.
Organizator javnega zbiranja ponudb:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
naslednja nepremičnina:
Posamezni
del
stavbe
z
ID
št. 1728-308-21 – stanovanje št. 22, v izmeri
96,22 m2 v II. nadstropju v stavbi, z naslovom Breg 22 (tudi Križevniška 16) v Ljub
ljani, s pripadajočim solastniškim deležem
na posebnem skupnem delu (hodniku) z ID
št. 1728-308-38 ter splošnih skupnih delih
stavbe in na pripadajočem zemljišču.
2.2. Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo še ni
vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo.
2.3. Izhodiščna cena: 195.500,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki
bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne
pogodbe, plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu
z določili prodajne pogodbe.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, št.: 01261-0100000114, sklic na številko 7560-12-600004, v roku 30 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še stroške davka na promet
z nepremičnino, stroške notarske overitve
pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
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ponujena cena v postopku javnega zbiranja
ponudb tudi izklicna cena v postopku javne
dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo
ceno, sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne dražbe.
8.3. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja ponudb, bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih
ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih
pogajanjih.
8.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana, www.jssmol.si in na spletni strani Mestne občine Ljubljana, (www.
ljubljana.si) ter na oglasni deski na sedežu
JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 478-0025/2011-5
Ob-1595/12
Na podlagi 22. člena Zakona o 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) ter Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Črna na Koroškem za
leto 2011 z dne 19. 5. 2011, objavlja Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem, matična številka: 5883679,
davčna številka: SI44743548.
2. Predmet prodaje in izklicna vrednost
a) Stanovanje št. 07, s skupno stanovanjsko površino 54,97 m2 (prodajna površina 58,74 m2), v II. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Rudarjevo 23a, Črna
na Koroškem, parc. št. 61/21 in 69/3, objekt
vpisan v zemljiškoknjižnem vložku št. 433,
k.o. 906 – Črna.
Izhodiščna cena: 31.000,00 EUR.
Stanovanje je obremenjeno z najemnim
razmerjem. Etažna lastnina za navedeno
nepremičnino še ni urejena in jo urejajo kupci sami.
Nepremičnina, ki je predmet javne ponudbe je last Občine Črna na Koroškem.
V izhodiščni ceni nepremičnine 2 % davek
na promet nepremičnin ni vključen. Plača ga
prodajalec. Stroške vpisa v zemljiško knjigo
plača kupec.
S prijavo na javno zbiranje ponudb, ponudnik sprejme objavljeno izhodiščno ceno
nepremičnine.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja.
4. Pogoji prodaje
4.1 Nepremičnina je naprodaj po sistemu
»videno – kupljeno«, poznejših reklamacij
v primeru napak prodajalec ne bo upošteval.
Prodana bo ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne
in pravne napake predmeta prodaje.
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4.2 Prodajna pogodba se sklene
z najugodnejšim ponudnikom najpozneje
v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Vsi ponudniki bodo
o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri
najkasneje v 8 dneh po javnem odpiranju
ponudb.
4.3 V primeru, da najugodnejši ponudnik
ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
prodajalec pa zadrži njegovo varščino in
k sklenitvi prodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.
4.4 Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
4.5 Celotno kupnino mora kupec poravnati v 15 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je
bistvena sestavina pravnega posla. Kršitev
roka za plačilo kupnine s strani kupca je
razlog za takojšnjo razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži plačano varščino.
4.6 Kupec pridobi lastninsko pravico na
nepremičnini po plačilu celotne kupnine. Po
plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi, v skladu
z določili prodajne pogodbe.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1 Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– podatke o ponudniku (ime in priimek,
EMŠO, davčno številko, številko TRR, naziv
in naslov banke za vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine
– način in rok plačila kupnine
– priloge iz točke 5.4 teh pogojev
5.2 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v 15 dneh od
dneva objave javnega zbiranja ponudb
v Uradnem listu RS. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili, ne bo
upoštevana.
5.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine – Stanovanja št. 07 Rudarjevo
23A« na naslov: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali
osebno na vložišču Občine Črna na Koroškem, najkasneje do 12. 3. 2012 do 12. ure.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen
naziv in naslov ponudnika.
5.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– kopijo osebnega dokumenta za fizične
osebe,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike, ki ne smeta biti starejša od treh mesecev. V primeru, da je ponudnik katere druge države Evropske unije, mora predložiti
uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o plačani varščini,
– kopijo davčne številke oziroma ID za
DDV,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na ponudbo do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5.5 Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.
5.6 Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, do bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Občina Črna na Koroškem lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer
se ponudnikom vrne plačana varščina.
6. Varščina
6.1 Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki pred oddajo ponudbe plačajo varščino v višini 10 % ponujene
cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene nepremičnine, na TRR Občine Črna na
Koroškem, številka IBAN: SI56 0121 6010
0010 176, BIC BANKE: BSLJSI2X, s pripisom »varščina – stan. št. 07 Rudarjevo
23, koda namena: OTHR, referenca: SI00
478-0025-2011 in jo dokazujejo s priloženim
potrdilom o plačani varščini.
6.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim neuspelim ponudnikom pa se vrne brez obresti
v 15 dneh od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
6.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1 Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija dne 14. 3. 2012, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Črna na Koroškem in
o izboru pisno obvestila ponudnike v roku
8 dni po odpiranju prispelih ponudb.
7.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija kot glavni kriterij upoštevala
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponujeno ceno, ki pa ne
sme biti nižja od izhodiščne cene. V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan
Občine Črna na Koroškem oziroma pravna
oseba s sedežem v Občini Črna na Koroškem. Če je med enakovrednimi ponudniki
več občanov Občine Črna na Koroškem oziroma pravnih oseb s sedežem v Občini Črna
na Koroškem, bo pristojna komisija izbrala
ponudnika, ki bo poleg najvišje cene ponudil
tudi najkrajši čas za poplačilo celotne kupnine ali pa ponudnike pozvala k dopolnitvi
oziroma s posamezniki opravila pogajanja
z namenom doseganja čim boljših pogojev
prodaje. Po prejemu dopolnjenih ponudb
oziroma po opravljenih pogajanjih bo komisija izbrala najugodnejšega ponudnika.
7.3 Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba v petih dneh od prejema poziva za
dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec
ne bo upošteval. Prav tako ne bo upošteval
nepravočasnih ponudb.
7.4 Ponudba bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje 12. 3. 2012 do
12. ure na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine – Stanovanja št. 07 Rudarjevo 23A«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
označen naziv in naslov ponudnika.
Interesenti lahko ponudbo podajo tudi na
obrazcu, ki ga skupaj z razpisno dokumen-
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tacijo prevzamejo na vložišču Občine Črna
na Koroškem, vsak delovni dan od dneva
objave javnega zbiranja ponudb dalje ali
na spletni strani Občine Črna na Koroškem
http://www.crna.si
8. Dodatne informacije
Za morebitne dodatne informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb ter
ogleda nepremičnine se obrnite na Jasmino Omerović, tel. 02/870-48-13 ali GSM
031/784-626;
e-mail:
jasmina.omerovic@crna.si.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na krajevno običajen način, t.j. na
oglasni deski Občine Črna na Koroškem,
na spletni strani Občine Črna na Koroškem
http://www.crna.si in v Uradnem listu RS.
Občina Črna na Koroškem

razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani za proizvodnjo električne energije.
b) Ponudniki morajo ponudbi predložiti
ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti – proizvodnji električne energije (fizične osebe-potrdilo o vpisu v Poslovni register; pravne osebe-izpis iz AJPES).
c) Za resnost ponudbe bo najemnik predložil menico z menično izjavo
v višini 10.000,00 €, ki jo bo najemodajalec
unovčil, če bo najemnik odstopil od podpisa
pogodbe oziroma izvedbe EF.
d) Ob podpisu pogodbe preda najemnik
najemodajalcu menico z menično izjavo
v višini 20.000,00 €, ki jo bo najemodajalec
unovčil, če najemnik ne bo plačal najemnine, ko bodo za to izpolnjeni vsi pogoji.
d) Ponudba se bo štela za pravilno, če
bo ponudnik predložil:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(Priloga 1).
– Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta.
– Pravne osebe: overjen izpisek iz AJPES, ki ne sme biti starejši od 10 dni.
– Dokazilo, da je ponudnik registriran za
proizvodnjo električne energije.
– Potrdilo poslovne banke, iz katerega je
razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred
objavo razpisa noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran.
– Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa
(Priloga št. 2).
– Podpisan in žigosan vzorec najemne
pogodbe (Priloga št. 3)
– Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb (Priloga št. 4).
– Ponujeno najemnino in skupno moč
sistema na obrazcu Ponudba (Priloga št. 5).
– Reference (priloga št. 6)
– Bančna garancija za resnost ponudbe
(glej Vzorec bančne garancije za resnost
ponudbe (Priloga št. 7))
e) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 5. 3. 2012, do
12. ure, na naslov: Občina Starše, Starše
93, 2205 Starše, z oznako: »Ne odpiraj –
Ponudba – Javni razpis za najem strehe
OŠ Starše in KS Brunšvik«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku, se bo štela kot nepravočasna
ponudba in bo izločena iz postopka ter zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal
nepopolno ponudbo bo pozvan k dopolnitvi,
če ponudba vsebuje bistvene elemente in je
le pomanjkljiva dokumentacija. Rok za dopolnitev take ponudbe je pet dni po prejemu
poziva za dopolnitev.
VI. Merila za ocenjevanje ponudb
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so:
1. Ponujena najvišja enkratna najemnina.
VII. Postopek izbire najugodnejsega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Starše, Starše 93, 2205 Starše, dne 5. 3.
2012, ob 14. uri. Predstavniki ponudnikov se
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju
ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija najemodajalca. Vse ponudnike bo obvestila o izboru v roku 8 dni po
odpiranju ponudb.
4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa

Št. 43100-1/2012
Ob-1607/12
Občina Starše, objavlja na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
55/09,100/09 in 49/10) naslednje
javno zbiranje ponudb
za oddajo strehe v najem za potrebe
postavitve fotovoltaične elektrarne
1. Najemodajalec: Občina Starše, Starše
93, 2205 Starše.
II. Predmet najema: predmet najema je
streha OŠ Starše, na naslovu Starše 5, 2205
Starše, ki stoji na parc. št. 90, 91/7, 91/2, 92,
k.o. 712 Starše, in streha doma krajanov
Brunšvik, na naslovu Brunšvik 49/B, 2327
Rače, ki stoji na parceli št. 1054/11, k.o. 714
Prepolje, z namenom namestitve fotovoltaične elektrarne (v nadaljevanju: FE).
III. Izhodišča za izračun najemnine
Najemnina se obračuna v enkratnem
znesku za 20 let najema strehe objekta (dopustno je podaljšanje najemne dobe). DDV
bremeni najemnika. V najemnino niso vključeni stroški tekočega vzdrževanja in obratovalni stroški FE, ti so izključna stvar in
breme najemnika.
Ocenjena skupna moč obeh FE je 112
kWp.
IV. Pogoji najema
1. Obe strehi objektov se oddaja za čas
dvajset let od sklenitve najemne pogodbe.
Po izteku najemne pogodbe postane vgrajena oprema last najemodajalca oziroma jo
najemojemalec na njegove stroške odstrani
ali pa najemnik in najemodajalec skleneta
aneks za podaljšanje roka najema strehe.
2. Streha objekta se odda v najem, tako
da najemnik sam namesti FE in vzpostavi
računalniški sistem, preko katerega lahko
osnovnošolci (velja za FE, ki bo nameščena
na strehi šole) dnevno sledijo delovanju FE,
3. Strešne kritine so na obeh objektih
obnovljene (garancija še velja). Najemnik je
dolžan vse poškodbe strehe, ki ne izhajajo
iz normalne rabe strehe in jih krovec ne bo
hotel odpraviti v okviru veljavne garancije,
popraviti na svoje stroške.
Izbrani najemnik mora prevzeti garancijo za funkcionalnost strehe po izgradnji
FE, ali pa pridobiti izjavo nosilca garancije
za streho, da le ta zagotavljal garancijo za
funkcionalnost strehe tudi po namestitvi FE
(ustrezna izjava je sestavni del ponudbe).
4. Najemnik se zavezuje postavitev
objekta na strehi izvesti tako, da omogoča najugodnejši izplen investicije in njene
donosnosti, hkrati pa ne vplivati na estetiko

objekta. Najemnik ima ob vsakem času pravico dostopa do FE, da zagotovi nujna dela
za njeno nemoteno obratovanje v polnem
obsegu. Druga vzdrževalna in obratovalna
dela bo najemnik izvedel tako, da ne bo
motil najemodajalca in ostalih uporabnikov.
Pravica vzdrževati FE obsega izvedbo vseh
del, s katerimi se ohranja FE v dobrem stanju in v obsegu, ki omogoča njeno rabo.
Najemodajalec se zavezuje omogočiti najemniku mirno in neovirano rabo strehe, ki
je predmet najema in dostopa do predmeta
najema. Prav tako si mora najemnik v okviru investicije postavitve FE zagotoviti tudi
položitev kabla od FE do transformatorske
postaje na lastne stroške.
5. Pri projektiranju in gradnji FE mora najemnik upoštevati vso veljavno zakonodajo
(zakone, predpise, normative standarde in
splošno veljavne varnostne ukrepe). Predvsem pa.
– Zakon o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1 /14/05 popr./,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05
Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US:
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US:
U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1
(62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34,
– Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37 in 99/08),
– Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
(Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in
14/07) in
– Uredbo
o
dopolnitvah
Uredbe
o energetski infrastrukturi (Uradni list RS,
št. 75/10).
6. Najemnik mora pred začetkom del:
– Preverit nosilnost streh in izdelati statično presojo. V primeru, da bodo potrebni
posegi v konstrukcijo strehe, jih bo najemnik izvedel na lastne stroške, si tudi sam
zagotovil vso potrebno tehnično in upravno
dokumentacijo za te posege,
– Prav tako mora najemnik izdelati nov
elaborat Zasnove požarne varnosti za celoten objekt na katerem bo imel FE in izvesti
na svoje stroške vse potrebne ukrepe in
posege.
7. Najemnik mora predložiti najmanj tri
reference za izgrajene FE v velikosti nad
20kWp.
8. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 8 dni po prejemu pisnega
obvestila o izbiri v nasprotnem primeru se
šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru bo najemodajalec unovčil garancijo za
resnost ponudbe (menica z menično izjavo
v višini 10.000,00 €).
9. Izbrani najemnik je dolžan plačati
enkratno najemnino po sklenitvi najemne
pogodbe oziroma ob pridobitvi vse potrebne dokumentacije za postavitev FE v roku
10 dni po prejemu računa najemodajalca.
Najemnik mora nemudoma pisno obvestiti
najemodajalca, da so izpolnjeni vsi pogoji za
plačilo najemnine. DDV bremeni najemnika.
Plačilo najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe.
V. Pogoji sodelovanja
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali
pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države
članice Evropske unije oziroma imajo sedež
v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu
oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu.
(potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne
osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES. Na
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in razpisne dokumentacije ter bo ponudil
najvišjo najemnino za 20-letni najem obeh
streh.
5. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi brez razlogov.
VIII. Informacije
Ogled objekta je možen po predhodnem dogovoru, ob predhodni najavi, na
tel. 02/686-48-06, Bojan Grus.
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija je objavljena tudi na
spletni strani Občine Starše, http://www.
starse.si.
Občina Starše
Št. 900-3/2012-23
Ob-1610/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana objavlja na podlagi 22. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10) in Načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti pod 200.000 EUR
za leto 2012
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat. št. 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Predmet prodaje je poslovni prostor št. 5, v skupni izmeri 85,84 m2, ki
se nahaja v pritličju objekta, na naslovu
Tbilisijska ulica 85 v Ljubljani, z ID oznako št. 1722-1248-5, v k.o. 1722-Trnovsko predmestje in v naravi predstavlja
vetrolov, dva servisna prostora, tri pisarne,
hodnik, čajno kuhinjo in sanitarije. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno
občino Ljubljana sklenjeno pogodbeno najemno razmerje za nedoločen čas. Lastnina
na skupnih delih stavbe v 1. nadstropju ni
pravilno določena in jo bo potrebno urediti z dejanskim stanjem, kar pa ne vpliva
na predmet nakupa. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2012.
Izhodiščna cena: 86.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
2.2. Predmet prodaje so parkirna mesta,
ki se nahajajo v II. kleti poslovnega objekta,
na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva),
1000 Ljubljana:
– parkirno mesto št. 262, v izmeri
13,05 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta, na naslovu Dunajska 56 (uvoz
Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-560, k.o. 2636-Bežigrad, z izhodiščno ceno: 11.800,00 EUR,
– parkirno mesto št. 263, v izmeri
14,98 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta, na naslovu Dunajska 56 (uvoz
Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-561, k.o. 2636-Bežigrad, z izhodiščno ceno: 13.500,00 EUR,
– parkirno mesto št. 264, v izmeri
16,55 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta, na naslovu Dunajska 56 (uvoz
Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako ne-
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premičnine 2636-3626-562, k.o. 2636-Bežigrad, z izhodiščno ceno: 15.000,00 EUR,
– parkirno mesto št. 265, v izmeri
18,06 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta, na naslovu Dunajska 56 (uvoz
Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-563, k.o. 2636-Bežigrad, z izhodiščno ceno: 16.300,00 EUR,
– parkirno mesto št. 266, v izmeri
16,42 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovnega objekta, na naslovu Dunajska 56 (uvoz
Kržičeva), 1000 Ljubljana, z ID oznako nepremičnine 2636-3626-564, k.o. 2636-Bežigrad, z izhodiščno ceno: 14.800,00 EUR.
Predmetne nepremičnine so vključene
v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto
2012. Parkirna mesta so prazna in prosta
bremen.
Navedene cene ne vključujejo davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino;
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi;
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena
sestavina pogodbe;
3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške deponiranja prodajne pogodbe pri notarju ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic na
št. 099-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 17. 3.
2012. 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 naslovu _______, št. ____
(obvezno napisati št. parkirnega mesta)« na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija
za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana,
1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje
2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 6. 2012.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-34, kontaktna
oseba Marina Anžur.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 20. 3. 2012, s pričetkom ob 11. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
11, Mestni trg 1, Ljubljana, in sicer po vrstnem redu:
– Tbilisijska ulica 85 ob 11. uri,
– Dunajska cesta 56, št. 262 ob 11.15,
– Dunajska cesta 56, št. 263 ob 11.30,
– Dunajska cesta 56, št. 264 ob 11.45,
– Dunajska cesta 56, št. 265 ob 12. uri,
– Dunajska cesta 56, št. 266 ob 12.10.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana: http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 478-12/2012
Ob-1612/12
Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, na podlagi 22. 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 Načrta ravnanja z nepre-
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mičnim premoženjem Občine Šentjur v posamični vrednosti nad 20.000 EUR za leto
2012, objavlja

ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
7. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo
upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po
roku za oddajo ponudb bodo zapečatene
vrnjene ponudniku.
8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec
izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo
ponudil najvišjo ceno.
9. Ponudbe morajo biti veljavne do
vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka.
10. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je
bistvena sestavina pravnega posla.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma javnega odpiranja
ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo
odločil župan s sklepom. Odločitev župana
je dokončna.
12. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
13. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali katerimkoli ponudnikom
je izključena.
IV. Drugi pogoji:
Za nepremičnine pod točko A in B je rok
za začetek gradnje dve leti od dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok dokončanja 3.
gradbene faze je tri leta od dneva sklenitve
prodajne pogodbe.
Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki
so predmet prodaje, izgovarja neodplačno
služnostno pravico za potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in omrežij
javne komunalne infrastrukture ter služnost
dostopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo.
V. Sklenitev pogodbe:
Izbrani ponudnik mora najkasneje
v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene
pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (20 % DDV)
in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni
prenos vrši prodajalec po prejemu celotne
kupnine.
VI. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 23. 3. 2012, do 12. ure. Javno odpi-

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni
trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in
747-13-23; faks 03/5743-446, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
Pod A) Komunalno opremljene gradbene
parcele v stanovanjski coni Grajski log II. na
Proseniškem:
P/1. Zemljišče parc. št. 264/10 pašnik,
v izmeri 974 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 58.440,00 EUR
brez DDV;
P/2. Zemljišče parc. št. 264/11 pašnik,
v izmeri 637 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 38.220,00 EUR
brez DDV;
P/3. Zemljišče parc. št. 264/12 pašnik,
v izmeri 835 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 50.100,00 EUR
brez DDV;
P/4. Zemljišče parc. št. 264/13 pašnik,
v izmeri 870 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 52.200,00 EUR
brez DDV;
P/5. Zemljišče parc. št. 264/14 pašnik,
v izmeri 880 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 52.800,00 EUR
brez DDV;
P/6. Zemljišče parc. št. 264/15 pašnik,
v izmeri 771 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 46.260,00 EUR
brez DDV;
P/7. Zemljišče parc. št. 264/19 pašnik,
v izmeri 481 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 28.860,00 EUR
brez DDV;
P/8. Zemljišče parc. št. 264/21 pašnik,
v izmeri 557 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 33.420,00 EUR
brez DDV;
P/9. Zemljišče parc. št. 264/23 pašnik,
v izmeri 649 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 38.940,00 EUR
brez DDV;
P/10. Zemljišče parc. št. 264/25 pašnik,
v izmeri 879 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 52.740,00 EUR
brez DDV;
P/11. Zemljišče parc. št. 264/16 pašnik,
v izmeri 704 m2 in parc. št. 1203/9 neplodno,
v izmeri 113 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 49.020,00 EUR
brez DDV;
P/12. Zemljišče parc. št. 264/17 pašnik,
v izmeri 772 m2 in parc. št. 1203/8 neplodno,
v izmeri 110 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 52.920,00 EUR
brez DDV;
P/13. Zemljišče parc. št. 264/18 pašnik,
v izmeri 843 m2 in parc. št. 1203/7 neplodno,
v izmeri 19 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 51.720,00 EUR
brez DDV.
Zemljišča ležijo v območju, ki se ureja
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03) in
so namenjena gradnji eno in dvostanovanjskih objektov višinskega gabarita obstoječe
grajene strukture širšega območja.
Gradnja I. faze komunalne ureditve (kanalizacija, vodovodno omrežje in cestno
omrežje v makadamski izvedbi) bo izvedena

do 31. 5. 2012. Komunalna ureditev II. faze
(javna razsvetljava in asfaltiranje cestnih površin) bo izvedena, ko bo zgrajena večina
stanovanjskih objektov v stanovanjski coni
Grajski log II.
V izhodiščno vrednost nepremičnine
20 % DDV ni vključen.
Pod B) V stanovanjski coni III/1 – Pod
Vrbco v Šentjurju prodaja komunalno opremljene gradbene parcele s parc. št. 237/3
travnik, v izmeri 615 m2, vpisano v k.o. 1138
– Šentjur pri Celju, za izhodiščno ceno
36.900,00 EUR brez DDV.
Zemljišče leži v območju, ki se ureja
z Odlokom o zazidalnem načrtu stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju (Uradni list
RS, št. 13/88, 1/91, 37/97, 83/02, 13/05 in
50/06) in je namenjeno gradnji individualnega stanovanjskega objekta.
V izhodiščno vrednost nepremičnine
20 % DDV ni vključen.
III. Pogoji prodaje:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Prodajalec
ne prevzema odgovornosti glede geološke
stabilnosti tal.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini
10 % ponujene cene za posamezno zemljišče na transakcijski račun Občine Šentjur
– podračun, št. 01320-0100004983, sklic
00 720099, odprt pri Uradu za javna plačila
Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel,
se varščina brez obresti vrne najkasneje
v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se
varščina vračuna v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
4. Pisna ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu (ime in priimek ter
naslov stalnega prebivališča fizične osebe
oziroma naziv ter sedež pravne osebe);
– navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oziroma matične številke (pravne osebe);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe (pod točko A z navedbo zaporedne
številke ali B);
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne
sme biti nižja od izhodiščne;
– pisno izjavo, da sprejema vse razpisne
pogoje z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno predložiti:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– dokazilo o vplačani varščini, številko
transakcijskega računa in naziv banke za
vračilo varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.
6. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če

Stran

Stran

370 /

Št.

14 / 24. 2. 2012

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ranje ponudb bo dne 23. 3. 2012, ob 13. uri,
v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske
dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času
uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen
po predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
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Evidence sindikatov
Št. 101-16/2011-2
Ob-1010/12
Statut z nazivom Pravila sindikata,
SKVNS Sindikat družbe Javno podjetje
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
Grajska ulica 7, 2000 Maribor, ki je hranjen
v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe
številka 101-4/2006-2 (1002), z dne 17. 2.
2006 in vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 4/2006, z dne 15. 2. 2006, se
zbriše iz evidence statutov sindikatov z dne
30. 12. 2011.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 16/2011, z dne 30. 12. 2011.
Št. 101-53/2011-4
Ob-1227/12
Pravila Sindikata Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (Sindikat MKZ
Rakitna), ki so v hrambi pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostavi Vič – Rudnik, na podlagi odločbe, št. 024-1/93-26 z dne 26. 5.
1993 in vpisana v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 26, se z dnem
19. 12. 2011 izbriše iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 101-1/2012-2
Ob-1276/12
Pravila o organiziranju in delovanju
Sindikata kovinske in elektroindrustrije
Slovenije – sindikalne podružnice SKEI
Alukomen Holding, s sedežem v Komnu
129A, 6223 Komen, ki so jih sprejeli člani na ustanovnem sestanku sindikata dne
14. 12. 2011, se hranijo na Upravni enoti Sežana in so vpisana v evidenco statutov sindikatov, pod zap. št. 34, z dne 25. 1. 2012.
Sindikat uporablja skrajšano ime SKEI
Alukomen Holding.
Št. 101-1/2012
Ob-1367/12
Sindikatu gostinstva in turizma družbe Turizem Kras, ki je vpisan v evidenco
hrambe statutov sindikatov pri Upravni enoti
Postojna, pod zaporedno številko 23/2009,
se spremeni sedež sindikata tako, da se
glasi: Sindikat ZSSS GIT pri družbi Postojnska jama d.d., Jamska c. 30, 6230
Postojna.
Sprememba sedeža sindikata je vpisana
v evidenco hrambe statutov, pod zaporedno
številko 56/2012.
Št. 101-48/2011-7
Ob-1503/12
Upravna enota Ljubljana, Izpostava
Moste - Polje, z dnem 9. 2. 2012, zaradi
spremembe imena sindikata, iz Sindikata
Neodvisnost KNSS Saturnus-Vogel & Noot
v Sindikat KNSS – Neodvisnost SILGAN,
s sedežem Agrokombinatska cesta 61,
Ljubljana, v hrambo sprejme spremenjena
pravila sindikata z nazivom: Pravilnik Sindikata KNSS – Neodvisnost SILGAN in
spremembo vpiše v evidenco, po zaporedno
številko 27, pri osnovnem vpisu.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1523/12
Medij: Radio NET FM.
Izdajatelj: Radio NET d.o.o.
Naslov: Loška ulica 13, 2000 Maribor.
Zvrst medija: radijski program.
Način razširjanja programskih vsebin:
preko radijske frekvence 100,2 Mhz in 99,8
Mhz.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe, ki ima v njegovem premoženju najmanj 5 % delež kapitala ali najmanj 5 % delež upravljalskih oziroma glasovnih pravic:
Stojan Auer, Fluksova ulica 4, 2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno prebivališče odgovorne osebe direktorja: Samo Krajnc, Dvorakova 12, 2000 Maribor.
Ob-1524/12
Medij: NET TV, NET XXL in KLIK TV.
Izdajatelj: NET TV d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 270, 1000 Ljub
ljana.
Zvrst medija: televizijski program.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5 %
delež kapitala ali najmanj 5 % delež upravljalskih oziroma glasovnih pravic:
– Jakob Stramšak, Osterčeva 13, 2000
Maribor,
– Sivent, d.d., Ljubljana, Tehnološki park
19, 1000 Ljubljana.
Ime in priimek odgovorne osebe – direktorja: Bojana Vinkovič.
Ime in priimek članov nadzornega sveta
družbe: družba nima nadzornega sveta.
Ob-1525/12
Ime medija: Kanal 3.
Ime in priimek izdajatelja: Edšidt Olga,
s.p., Apače 132a, Apače, sedež Video studio 90, Trg svobode 10, Gornja Radgona.
Odgovorna oseba izdajatelja: Edšidt
Olga.
Zvrst in časovni interval: Lokalni komercialni tv promra.
Odgovorni urednik: Edšidt Boris.
Sedež uredništva: Trg svobode 10, Gornja Radgona.
Način in območje: preko KRS.
Jezik: slovenski.
Viri financiranja: lastni.
Delež: 100 % lastni.
Ob-1526/12
Ime radijskega programa: Radio Univox.
Izdajatelj radijskega programa: Univox
d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
Lastniki z več kot 5 % kapitala oziroma
upravljalskih pravic:
– Novak Uroš, Bračičeva 20, 1330 Kočevje, 42 %,
– Vlašič Dušan, Breg 9a, 1332 Stara
Cerkev, 20 %,
– Kosten Andrej, Breg 12, 1332 Stara
Cerkev, 29 %.
Organi upravljanja: Skupščina družbenikov (lastnikov) in direktor.
Direktor: Novak Uroš.
Odgovorni urednik: Gavranič Tomislav.

Ob-1527/12
Na podlagi Zakona o medijih Radio Gorenc d.o.o., Balos 4, Tržič, objavlja: več, kot
5 % lastniški delež imajo:
1. Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
– 21,11 %;
2. Janez Štimec, Mirke 15b, Vrhnika –
64,13 %;
3. Miha Zdešar, Pševska 14, Kranj –
14,76 %.
Direktor: Janez Štimec.
Ob-1529/12
Ime medija: Radio Brezje.
Izdajatelj: Lokalna radijska postaja Radio
Brezje d.o.o.
Direktor: Štefan Jambrošič, pravnik.
Lastninski deleži in deleži upravljavskih
pravic: 100 % Štefan Jambrošič, Grčarjeva
26, 2000 Maribor.
Ob-1530/12
Ime medija: Radio Geoss.
Izdajatelj: Mahkovec Š&D, d.n.o., Valvazorjev trg 3, 1270 Litija.
Direktor: Jože Mahkovec.
Lastnik: Mija Mahkovec 50 %, Jože Mahkovec 50 %.
Ob-1531/12
Ime medija: Radio RADIO.
Izdajatelj: MEDIA TON družba za pro
izvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Trg svobode 28, 2310 Slovenska Bistrica.
Direktor: Drago Žuman, Ulica dr. Franca
Kovačiča 22, 9240 Ljutomer.
Več kot 5 % upravljalskih pravic/kapitala:
– Drago Žuman, Ulica dr. Franca Kovačiča 22, 9240 Ljutomer – 80 % lastnik,
– Aleksander Hren, Špindlerjeva ulica 29,
2310 Slovenska Bistrica – 10 % lastnik,
– Branko Kocijančič, Murnova ulica 2,
2310 Slovenska Bistrica – 10 % lastnik.
Ob-1532/12
Ime medija: Radio Maxi.
Izdajatelj: RECAL, podjetje za pro
izvodnjo in informiranje d.o.o., Ulica dr.
Franca Kovačiča 22, 9240 Ljutomer.
Direktor: Drago Žuman, Ulica dr. Franca
Kovačiča 22, 9240 Ljutomer.
Več kot 5 % upravljalskih pravic/kapitala:
Lastnik:
– Drago Žuman, Ulica dr. Franca Kovačiča 22, 9240 Ljutomer – 20 %,
– Recal d.o.o., Ulica dr. Franca Kovačiča
22, 9240 Ljutomer – 80 %.
Ob-1533/12
Ime medija: Radio Viva.
Izdajatelj: Media Info d.o.o., Bakovska
ulica 2, 9000 Murska Sobota.
Direktor: Robert Markovič, Cezanjevci
20/d, 9240 Ljutomer.
Več kot 5 % upravljalskih pravic/kapitala:
Lastnik: Robert Markovič, Cezanjevci
20/d, 9240 Ljutomer – 100 %.
Ob-1534/12
Pravna oseba: ATV Babnik & Co d.n.o.
Sedež: Pokopališka pot 8, 1270 Litija.

Produkcija programa: ATV Signal Litija.
Lastniški in upravljalski delež: Franc
Babnik, Pokopališka pot 8, 1270 Litija –
100 % lastnik in upravljalec.
Ob-1535/12
Ime medija: Radio Radlje.
Izdajatelj: radijska postaja Radio Radlje
d.o.o.
Direktor: Štefan Jambrošič, pravnik.
Lastninski deleži in deleži upravljavskih
pravic: 100 % Cvetka Jambrošič, Grčarjeva
26, 2000 Maribor.
Št. 01/2012
Ob-1546/12
Ime medija: Kanal 10.
Izdajatelj: TV IDEA-Kanal 10, Družba za
televizijsko dejavnost, d.o.o.
Direktor: Mitja Podgajski.
Lastniki z najmanj 5-odstotnim deležem
kapitala ali najmanj 5-odstotnim deležem
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– Kos Rafael,
– MA-Naložbe, naložbena dejavnost, trgovina in gostinstvo, d.o.o.,
– Kvadrat, družba za posredništvo in storitve, d.o.o.,
– MD 3000, nepremičnine d.o.o.,
– Podgajski Mitja,
– Jurkec, podjetje za transport, pro
izvodnjo, trgovino, gostinstvo, izobraževanje
in storitve, d.o.o.,
– M2P, družba za storitve, d.o.o.
Ob-1549/12
Ime medija: Radio Orion.
Izdajatelj: Interteh d.o.o., Požarnice 78h,
Brezovica pri Ljubljani.
Direktor: Damjan Rus, Tomaž Čop.
Lastnik:
– Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000
Ljubljana (51 %),
– Leo Oblak, Tomaj 33, 6221 Dutovlje
(49 %).
Ob-1550/12
Ime medija:
– Radio 1 Krvavec, ENA KR,
– Radio 1 Gorenjska, ENA GOR,
– Radio 1 Obala, ENA KP,
– Radio 1 Portorož, ENA PO,
– Radio Klasik.
Izdajatelj: Radio 1 d.o.o., Stegne 11B,
1000 Ljubljana.
Direktor: Boštjan Protner, Leo Oblak.
Prokurist: Andrej Vodušek.
Lastnik:
– Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000
Ljubljana (80 %),
– Rok Šonc, Tomaj 13, 6221 Dutovlje
(5 %),
– Darja Kocmut Žižek, Ulica Frankolovskih žrtev 26a, 3000 Celje (10 %),
– Enimar d.o.o., Cesta na Markovec 57,
5000 Koper (5 %).
Ob-1551/12
Ime medija:
– Radio 1 Dolenjska, ENA NM,
– Radio 1 Primorska, ENA NG,
– Radio 1 Štajerska; ENA MB,
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– Radio Odeon.
Izdajatelj: Radio Pro 1 d.o.o., Rozmanova cesta 34, 8000 Novo mesto.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Andrej Vodušek.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B,
1000 Ljubljana.

Ob-1570/12
Ime medija: Radio Sraka.
Izdajatelj: Glasbena produkcija in založništvo Sraka international d.o.o. Novo mesto, Valantičevo 17.
Lastniki:
– 50 % – Vovk Drago, Valantičevo 17,
8000 Novo mesto,
– 50 % – Vovk Božica, Valantičevo 17,
8000 Novo mesto.
Direktor: Vovk Drago, Valantičevo 17,
8000 Novo mesto.

Ob-1552/12
Ime medija:
– Vreme TV,
– Risanka TV.
Izdajatelj: Povračilo škode d.o.o., Ljub
ljanska cesta 3/a, 1236 Trzin.
Direktor: Rok Mencej.
Prokurist: Barbara Novak.
Lastnik: Manuel Ferfoglia, Repen 93,
34016 Repen, Trst, Italija.
Ob-1553/12
Ime medija: Radio Robin.
Izdajatelj: Radio Robin d.o.o., Ulica tolminskih puntarjev 12, 5000 Nova Gorica.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Črtomir Špacapan.
Lastniki:
– David Šuligoj, Podmark 2A, 5290 Šempeter pri Gorici (20,1150 %),
– Alfred Šuligoj, Podmark 2A, 5290 Šempeter pri Gorici (5,0290 %),
– Črtomir Špacapan, Ulica tolminskih
puntarjev 4, 5000 Nova Gorica (16,7620 %),
– Darja Gregorič, Rutarjeva ulica 8, 5000
Nova Gorica (7,0940 %),
– Infonet media d.d., Stegne 11 B, 1000
Ljubljana (51 %).
Ob-1554/12
Ime medija:
– Radio Antena Celje; Antena C,
– Radio Antena Maribor; Antena M,
– Radio Antena Velenje; Antena V.
Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas 51b,
3211 Škofja vas.
Direktor: Robert Šprah.
Lastniki:
– Robert Šprah, Škofja vas 51b, 3211
Škofja vas (70 %),
– Pet Pet d.o.o., Celovška 150, 1000
Ljubljana (10 %),
– Optimedia d.o.o, Celovška 150, 1000
Ljubljana (10 %),
– Robert Mastnak, Plečnikova 20a, 3000
Celje (10 %).
Ob-1555/12
Ime medija: Radio Celjski val.
Izdajatelj: Radio Celjski val, d.o.o., Ulica
Frankolovskih žrtev 34, 3000 Celje.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Janez Zemljič Prosenc.
Lastniki:
– Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000
Ljubljana (40 %),
– Goran Verbuč, Rečica ob Savinji 35A,
3332 Rečica ob Savinji (20 %),
– Janez Dornik, Ulica španskih borcev
32, 1420 Trbovlje (20 %),
– Janez Zemljič Prosenc, Cesta v Polico
31, 4207 Cerklje na Gorenjskem (20 %).
Ob-1556/12
Ime medija: Radio Šport.
Izdajatelj: Quadrum d.o.o., Tomaj 33,
6221 Dutovlje.
Direktor: Leo Oblak.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B,
1000 Ljubljana.

Ob-1557/12
Ime medija:
– Radio Antena Gorenjska; Antena G,
– Radio Belvi Kranj.
Izdajatelj: Radio Belvi d.o.o., Šuceva
ulica 25, 4000 Kranj.
Direktor: Boštjan Žagar.
Prokurist: Leo Oblak.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B,
1000 Ljubljana.
Ob-1558/12
Ime medija: Radio 1 107,9; ENA LJ.
Izdajatelj: Radio Šport d.o.o., Stegne
11B, 1000 Ljubljana.
Direktor: Leo Oblak.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B,
1000 Ljubljana.
Ob-1559/12
Ime medija: Radio Bakla.
Izdajatelj: Radio 1 CE d.o.o., Mestni trg
5, 3310 Žalec.
Direktor: Leo Oblak.
Prokurist: Andrej Vodušek.
Lastniki: Infonet Media d.d., Stegne 11B,
1000 Ljubljana.
Ob-1560/12
Ime medija: Radio Goldi – Savinjski
val.
Izdajatelj: Radio Goldi Savinjski val
d.o.o., Mestni trg 5, 3310 Žalec.
Direktor: Tomaž Čop.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B,
1000 Ljubljana.
Ob-1561/12
Ime medija: Radio Urban.
Izdajatelj: Radio Urban d.o.o., Šeškova
ulica 14, 1310 Ribnica.
Direktor: Robert Škantelj, Anton Prus.
Lastniki:
– Infonet Media d.d., Stegne 11 B, 1000
Ljubljana (51 %),
– Robert Škantelj, Mali Osolnik 17, 1311
Turjak (29 %),
– Antoni Tos d.o.o., Gorenjska cesta 10,
1310 Ribnica (20 %).
Ob-1562/12
Ime medija:
– Radio Antena Ljubljana, Antena LJ,
– Radio Antena Štajerska, Antena S.
Izdajatelj: Radio Antena d.o.o., Stegne
11 B, 1000 Ljubljana.
Direktor: Leo Oblak, Andrej Vodušek.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11 B,
1000 Ljubljana.
Ob-1564/12
Ime medija: Radio Ljubljana.
Izdajatelj: ABC Studio d.o.o., Dunajska
cesta 91, 1000 Ljubljana.
Direktor: Adi Voh.
Lastniki:
– Adi Voh, Čežarji, Cesta I. Istrske brigade 69, 6276 Pobegi (20 %),
– Janko Tori, Hladilniška pot 26A, 1000
Ljubljana (20 %),
– Infonet Media, Stegne 11 B, 1000 Ljub
ljana (20 %),
– Povračilo škode d.o.o., Ljubljanska
cesta 3A, 123 Trzin (20 %),
– Andrej Milavec, Polje cesta VIII/2, 1260
Ljubljana-Polje (20 %).
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Ob-1571/12
Ime medija: Televizijski program Vaš
kanal.
Izdajatelj: Televizija Novo mesto d.o.o.
Družbeniki z več kot 5 % deležem kapitala ali upravljavskih oziroma glasovalnih
pravic:
– Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto,
– Irena Vide, Gotna vas 26, Novo mesto,
– Krka, Tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
– Televizija Novo mesto, Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irena Vide.
Nadzorni organ: skupščina.
Ob-1572/12
Ime medija: Five Stars Ljubljana, The
Unofficial Up-Market Guide To The Capital.
Izdajatelj: Pet zvjezdica, d.o.o., podružnica
Ljubljana / Five Stars, Ltd., podružnica Ljub
ljana; Hrastarjeva 9, 1215 Medvode.
100 % lastnik: Marko Vrdoljak, L. Štritofa
14, HR-10000 Zagreb, Hrvaška.
Uprava izdajatelja: Miha Trenc, direktor.
Ob-1581/12
Ime medija: Radio Kranj – Gorenjski
Megasrček.
Izdajatelj: Radio Kranj, d.o.o. Stritarjeva
ulica 6, 4000 Kranj.
Več kot 5 % upravljalskih pravic/kapitala:
– KD Kapital, finančna družba d.d., Celovška 206, 1000 Ljubljana,
– Radio Kranj, d.o.o., Stritarjeva ulica 6,
Kranj,
– Marjan Potrata, Smledniška 122, 4000
Kranj.
Poslovodstvo: direktor Marjan Potrata.
Člani nadzornega sveta: Radovan Teslič,
Breda Božič in Aleš Resnik.
Ob-1583/12
Ime medija: Mladina, Mladina.si, Monitor, MonitorPro, Global.
Firma in sedež izdajatelja: Mladina časopisno podjetje d.d., Dunajska cesta 51,
Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: Denis Tavčar, predsednica uprave.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Boris Peric, Branimir Štrukelj, Borut Rismal,
Robert Botteri, Marcel Štefančič, Roberto
Tabaj.
Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5-odstotni lastniški ali upravljalski delež oziroma
delež glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja: Distriest d.o.o., Partizanska 75/a,
Sežana, Andrej Klemenc, Ulica Gubčeve
brigade 39, Ljubljana.
Ob-1590/12
Ime medija: Radio Rogla, Novice, Bistriške novice, Celjan.
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Izdajatelj: Novice, d.o.o., Škalska 7, Slovenske Konjice.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Tomo Penič, Konjiška vas 49, 3210
Slov. Konjice.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Konjiška vas 49,
3210 Slov. Konjice.
Ob-1591/12
Ime medija: Rogaške novice.
Izdajatelj: Gora, d.o.o., Zdraviliški trg 1,
Rogaška Slatina.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Novice, d. o. o., Škalska 7, Slovenske
Konjice.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Konjiška vas 49,
3210 Slov. Konjice.
Ob-1592/12
Ime medija: Šentjurske novice.
Izdajatelj: Mediastar,d.o.o., Šentjur.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Novice, d.o.o., Škalska 7, Slovenske
Konjice.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Konjiška vas 49,
3210 Slov. Konjice.
Ob-1602/12
Ime medija: Vzajemna.
Izdajatelj: Bistra, založništvo in storitve
d.o.o., Ljubljana, Parmova 37.
Lastniki z najmanj 5 % kapitala:
– Bojan Korsika (60 %),
– Jasna Slapničar Korsika (40 %).
Uprava izdajatelja: Bojan Korsika.
Ob-1604/12
Ime medija: TV H2O.
Izdajatelj medija: Nauto, Peter Mernik
s.p.
Lastniški in upravljalski delež: 100 % –
Peter Mernik, Dolnja Počehova 12 č, 2211
Pesnica pri Mariboru.
Št. 4/2012
Ob-1608/12
Ime medija: DIALOGI.
Izdajatelj: Založba Aristej d.o.o., Marčičeva ulica 19, 2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno bivališče fizične
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala: Emica Antončič,
Cankarjeva ulica 6c, Maribor.
Odstotek lastniškega deleža: 100 %.
Uprava izdajatelja: mag. Emica Antončič,
direktorica.
Ob-1611/12
Medij: TV 3.
Izdajatelj: PRVA TV Televizijska dejavnost d.o.o. – v likvidaciji.
Sedež: Vojkova cesta 58, 1000 Ljub
ljana.
Zvrst medija: Televizijski program.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v premoženju izdajatelja:
– MTG BROADCASTING AB, SE-103
Stockholm, Skeppsbron 18, Box 2094 –
100 %.
Zakoniti zastopnik: Gregor Memedović,
likvidacijski upravitelj.
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Ob-1616/12
Ime medija: NTR Logatec.
Izdajatelj: Notranjski radio Logatec
(NTR).
Direktor: Sandi Curk.
Lastnik: RADIO 94.
Ob-1617/12
Ime medija: R 94 Postojna.
Izdajatelj: RADIO 94.
Direktor: Sandi Curk.
Lastnik: RADIO 94, Curk Sandi, Bandelj
Darjo.
Ob-1632/12
Ime medija: Svet Nepremičnin.
Izdajatelj: VIVAINVEST d.o.o.
Odgovorna oseba izdajatelja: Borut
Zgonc.
Sedež izdajatelja: Ulica Bratov Babnik
83, 1000 Ljubljana.
Viri financiranja medija: Medij se financira z naročnino, prodajo v kolportaži (preko
distributerja) in s trženjem oglasnega prostora.
Lastništvo medija: Medij je v 100 odstotni lasti izdajatelja VIVAINVEST d.o.o.,
Ljubljana.
Razvid medijev: Medij »Svet Nepremičnin« je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi
Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno
številko 78.
Ob-1633/12
1. Imena medijev: Radio Veseljak Lisca.
2. Izdajatelj: Radio Sevnica d.o.o., Glavni
trg 27, 8290 Sevnica.
3. Lastniki z več kot 5 % kapitala in upravljavskih oziroma glasovalnih pravic:
– Radio Brežice družba za radijsko dejavnost d.o.o. Brežice, Trg izgnancev 12,
8250 Brežice – 65,02 %,
– Občina Sevnica, Glavni trg 19 A/8290
Sevnica – 25 %,
– Radio Morje audio studio d.o.o. Izola,
Plenčičeva ulica 6, 6310 Izola – 9,98 %.
4. Poslovodja: Edvard Štraus – direktor.
Ob-1634/12
Mediji: Delo, delo.si, Nedelo, Slovenske novice, slovenskenovice.si, Grafičar,
Pogledi, pogledi.si, Polet, Polet FIT, polet.si, Vikend, Deloindom, Deloindom+,
deloindom.si, Ona, Onaplus.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
Delo, d.d. najmanj 5 % delež:
– Pivovarna Laško, d.d.
– Radenska d.d. Radenci

80,83 %,
19,17 %.

Imena članov uprave Delo, d.d.: Jurij Giacomelli, predsednik uprave.
Imena članov nadzornega svetga Delo,
d.d.: Marjeta Zevnik (predsednica NS), Robert Šega (namestnik predsednice), Dragica
Čepin, Jure Flerin, Brane Piano.
Št. 29/2012
Ob-1635/12
Ime medija: Revija Obrtnik, Celovška 71, Ljubljana.
Izdajatelj medija: Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana.
Viri financiranja: lastna sredstva.
Lastniki, ki imajo več kot 5 % kapitala
oziroma upravljaskih pravic: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 100 % upravljalskih pravic.
Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije: Štefan Pavlinjek.

Generalni sekretar Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije: Dušan Krajnik.
Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije:
predsednik: Štefan Grosar,
podpredsednika: Bogdan Oblak, Ivan
Jani Ulaga,
člani: Miran Gracer, Ivan Meh, Zoran
Poljšak, Milan Hafner, Vlado Mandič, Jernej Dolinar, Vladimir Ražman, Bojan Železnik, Anton Dremelj, Franc Leskovec, Franc
Kremžar, Drago Delalut, Janez Marinčič,
Franc Novak, Vladimir Janžekovič, Olga
Kalan, Stanislav Malerič, Aleksander Bizjak,
generalni sekretar Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije: Dušan Krajnik.
Nadzorni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije:
predsednica: Pavlina Svetič,
člani: Mira Špiljak, Peter Skapin, Darko
Petrovčič, Žorž Petrovski.
Št. 29/2012
Ob-1636/12
Ime medija: Revija Podjetnik, Celovška 71, Ljubljana.
Izdajatelj medija: Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana.
Viri financiranja: lastna sredstva.
Lastniki, ki imajo več kot 5 % kapitala
oziroma upravljaskih pravic: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 100 % upravljalskih pravic.
Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije: Štefan Pavlinjek.
Generalni sekretar Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije: Dušan Krajnik.
Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije:
predsednik: Štefan Grosar,
podpredsednika: Bogdan Oblak, Jani
Ivan Ulaga,
člani: Miran Gracer, Ivan Meh, Zoran
Poljšak, Milan Hafner, Vlado Mandič, Jernej Dolinar, Vladimir Ražman, Bojan Železnik, Anton Dremelj, Franc Leskovec, Franc
Kremžar, Drago Delalut, Janez Marinčič,
Franc Novak, Vladimir Janžekovič, Olga
Kalan, Stanislav Malerič, Aleksander Bizjak,
generalni sekretar Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije: Dušan Krajnik.
Nadzorni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije:
predsednica: Pavlina Svetič,
člani: Mira Špiljak, Peter Skapin, Darko
Petrovčič, Žorž Petrovski.
Ob-1637/12
1. Ime medija: Radio Veseljak Posavje.
2. Izdajatelj: Radio Brežice družba za radijsko dejavnost d.o.o. Brežice, Trg izgnancev 12, 8250 Brežice.
3. Več kot 5 % kapitala in upravljavskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 13,28 % – Štraus Edvard, Ulica kozjanskih borcev 28, 8250 Brežice,
– 10,00 % – DZS, založništvo in trgovina,
d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana,
– 10,23 % – KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d., Leskovška cesta 2A, 8270
Krško,
– 10,00 % – Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice,
– 5,57 % – Slovenska odškodninska
družba, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana,
– 11,15 % – PID Kmečka družba pooblaščena investicijska družba d.d., Stegne 21,
1000 Ljubljana,
– 15,11 % – KD Group, finančna družba,
d.d., Celovška cesta 2A, 1000 Ljubljana.
4. Odgovorna oseba: Suzana Petrović.
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Ob-1646/12
1. Ime medija: Salomonov oglasnik,
Ekipa, Auto Bild, Čvek v križankah, Top
šport, Salomonov Genialec, Ugankarski
izziv, Salomonov ugankar, Posebna izdaja slikovne križanke, Kih, Moj Mikro, Lady
križanke, Moj sonček, Lepa in zdrava,
Obrazi, Pri nas doma, Rože & vrt, Naša
Žena, Modna Jana (Modna), Cukr, Eva,
Lady, Anja, Ambient, Stop, Smrklja, Jana.
2. Izdajatelj: Salomon, d.o.o., podjetje za
zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana, Papirniški trg
17, 1260 Ljubljana Polje.
3. Več kot 5 % kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 66,67 % – KRATER poslovne storitve
d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana Črnuče,
– 33,33 % – SET d.d., Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana-Polje.
4. Poslovodja: – Gregor Repič – direktor.
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Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-1631/12
Družba SPIN Podjetje za proizvodnjo,
uvoz – izvoz, zastopstva in veleprodajo,
d.o.o., Ljubljana, s skrajšano firmo SPIN,
d.o.o., Ljubljana, Njegoševa cesta 1, 1000
Ljubljana, matična št. 5384893000 objavlja,
da je Iztok Čuk kot edini družbenik družbe
skladno s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah dne 24. 2. 2011 sprejel sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe
SPIN, d.o.o., Ljubljana za 10.677,00 EUR,
tako da po zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša 7.500,00 EUR.
Poslovodstvo družbe SPIN, d.o.o., Ljub
ljana poziva vse upnike, zlasti pa:
– Antonio Guadagnin & Figlio, Via B.
Buozzi 22, 31044 Montebelluna,
– Asteko d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000
Ljubljana,
– Datalab Tehnologije d.d., Koprska
ulica 92, 1000 Ljubljana,
– Eurosole SPA, Via S. Pertini 8, 62012
Civitanova Marche,
– Gojzar d.o.o., Loška cesta 41, 4226
Žiri,
– Peter Jekovec s.p., Senično 027, 4294
Križe,
– PGP INDE d.o.o., Bistrica pri Tržiču,
Cesta Ste Marie Aux Mines 5, 4290 Tržič,
– Zelda 747 d.o.o., Savska 3A, 1000
Ljubljana,
ter morebitne druge upnike družbe, da
se zglasijo pri družbi SPIN, d.o.o., Ljubljana,
Njegoševa cesta 1, 1000 Ljubljana in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
SPIN, d.o.o., Ljubljana,
direktor Gregor Čuk

Sklici skupščin
Ob-1548/12
Uprava in nadzorni svet družbe SGP
Pomgrad d.d., na podlagi 13. točke Statuta
družbe in skladno z določbami veljavnega
Zakona o gospodarskih družbah sklicujeta
18. skupščino
delničarjev SGP Pomgrada d.d.,
ki bo v ponedeljek, 26. 3. 2012, z začetkom ob 9. uri, v sejni sobi poslovne stavbe
Pomgrad, Bakovska ulica 31, 9000 Murska
Sobota, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Ugotovi se navzočnost na skupščini.
Uprave in nadzorni svet družbe predlagata sprejem sklepa: za predsedujočo se
imenuje Alenka Samec Radonjić, univ. dipl.
prav.
Seji bo prisostvovala notarka Romana
Gajšek iz Murske Sobote.
2. Imenovanje člana NS družbe SGP Pomgrad d.d.

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:
za člana NS družbe SGP Pomgrad d.d. se
imenuje Radoš Lipanje, rojen 17. 4. 1952,
stanujoč Benčičeva 11, 6210 Sežana,
univ.dipl.inž.grad., katerega mandat prične
teči z dnem 26. 3. 2012 in traja do izteka mandata ostalih članov NS, tj. do 18. 9.
2014.
3. Popravek firme in spremembe poslovnega naslova imenovane revizijske hiše za
poslovno leto 2011.
Nazorni svet predlaga sprejem sklepa:
za poslovno leto 2011 se na predlog nadzornega sveta za revizorja imenuje družba
Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165,
Ljubljana.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo – Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 31,
v tajništvu uprave, vsak delovnik med 10.
do 13. ure in na spletnih straneh, www.sgp-pomgrad.si.
Udeležba in volilna pravica – Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan) tj. 22. 3. 2012. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini
prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki
in ga je potrebno priložiti skupaj s prijavo na
sedež družbe.
Dopolnitev dnevnega reda – Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko najkasneje
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pismeno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge
sklepov v roku sedmih dni po objavi sklica
skupščine.
Pravica do obveščenosti – Delničar lahko na skupščini uresničujejo svoje pravice
do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.
SGP Pomgrad d.d.
Tadej Ružič, univ. dipl. prav.
predsednik uprave
Boris Sapač, univ. dipl. inž. gradb.
član uprave
Igor Banič, univ. dipl. ekon.
član uprave
Ob-1577/12
Uprava in nadzorni svet družbe Cestno
podjetje Murska Sobota, d.d., na podlagi
13. točke Statuta družbe in skladno z določbami veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah sklicujeta
17. skupščino
delničarjev Cestnega podjetja Murska
Sobota, d.d.
ki bo v ponedeljek, 26. 3. 2012, z začetkom ob 10. uri, v sejni sobi poslovne stavbe
v Lipovcih 256b, 9231 Beltinci, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.

Ugotovi se navzočnost na skupščini.
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se imenujejo naslednji organi skupščine:
Za predsedujočo se imenuje Alenka Samec Radonjić, univ. dipl. prav.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Imenovanje člana NS družbe CP Murska Sobota, d.d.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:
za člana NS družbe Cestno podjetje Murska
Sobota, d.d.. se imenuje Horvat Janez, rojen
5. 2. 1951, stanujoč Miklošičeva 87, 9000
Murska Sobota, po poklicu gradb. tehnik, katerega mandat prične teči z dnem 1. 5. 2012
in traja do izteka mandata ostalih članov NS,
tj. do 20. 1. 2014.
3. Popravek firme in spremembe poslovnega naslova imenovane revizijske hiše za
poslovno leto 2011.
Nazorni svet predlaga sprejem sklepa:
za poslovno leto 2011 se na predlog nadzornega sveta za revizorja imenuje družba
Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165,
Ljubljana.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo – Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Lipovcih 256 b, v tajništvu družbe,
vsak delovnik med 10. do 13. ure in na spletnih straneh, www.sgp-pomgrad.si.
Udeležba in volilna pravica – Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) tj. 22. 3. 2012. Delničarji
lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini
prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki
in ga je potrebno priložiti skupaj s prijavo na
sedež družbe.
Dopolnitev dnevnega reda – Delničarji,
katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala lahko najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pismeno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda
v pisni obliki dajejo predloge sklepov v roku
sedmih dni po objavi sklica skupščine.
Pravica do obveščenosti – Delničar lahko
na skupščini uresničujejo svoje pravice do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Cestno podjetje Murska Sobota, d.d.
Jožef Dominko, univ. dipl. ekon.
direktor
Ob-1578/12
Uprava in nadzorni svet družbe MURA-VGP, d.d. na podlagi 13. točke Statuta družbe in skladno z določbami veljavnega Zakona o gospodarskih družbah sklicujeta
14. skupščino
delničarjev MURA-VGP d.d.,
ki bo v ponedeljek, 26. 3. 2012, z začetkom ob 11. uri, v sejni sobi poslovne stavbe
v Lipovcih 256b, 9231 Beltinci, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
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Ugotovi se navzočnost na skupščini.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata sprejem sklepa: za predsedujočo se imenuje Alenka Samec Radonjić, univ. dipl. prav.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Imenovanje člana NS družbe Mura-VGP, d.d.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:
za člana NS družbe MURA-VGP d.d. se
imenuje Igor Banič, roj. 6. 8. 1970, stanujoč Cvetkova ulica 12, 9000 Murska Sobota,
po poklicu univ. dipl. ekon., katerega mandat prične teči z dnem 26. 3. 2012 in traja
do izteka mandata ostalih članov NS, tj. do
13. 11. 2012.
3. Popravek firme in spremembe poslovnega naslova imenovane revizijske hiše za
poslovno leto 2011.
Nazorni svet predlaga sprejem sklepa:
za poslovno leto 2011 se na predlog nadzornega sveta za revizorja imenuje družba
Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165,
Ljubljana.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo – Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Lipovcih 256 b, v tajništvu družbe,
vsak delovnik med 10. do 13. ure in na spletnih straneh, www.sgp-pomgrad.si.
Udeležba in volilna pravica – Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) tj. 22. 3. 2012. Delničarji
lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini
prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki
in ga je potrebno priložiti skupaj s prijavo na
sedež družbe.
Dopolnitev dnevnega reda – Delničarji,
katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala lahko najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pismeno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda
v pisni obliki dajejo predloge sklepov v roku
sedmih dni po objavi sklica skupščine.
Pravica do obveščenosti – Delničar lahko
na skupščini uresničujejo svoje pravice do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
MURA-VGP, d.d.
Jožef Dominko, univ. dipl. ekon.
direktor

2. z opravljenimi finančnimi transakcijami
v hčerinskih družbah Sjemenarna Zagreb,
d.o.o., Semenarna Kosove, sh.p.k., SK Semenarna d.o.o. Beograd, Semenarna Hungaria, kft., predvsem pa naj revizor preveri:
– vplačila kapitala;
– povečanja kapitala;
– dana posojila s strani matične družbe
oziroma tretjih oseb;
– blagovne kredite, ipd.
Revizor naj ugotovi, ali so bile transakcije
iz prejšnjega odstavka narejene na podlagi
ekonomskih elaboratov o upravičenosti ustanavljanja in investiranja v hčerinske družbe
z vidika družbe Semenarna Ljubljana, d.d.
(kateri organi oziroma odgovorne osebe so
sprejemali odločitve in izvajali sprejete odločitve).
Revizor naj ugotovi tudi, ali so bili z vidika
družbe Semenarna Ljubljana, d.d., ustrezno
vodeni postopki izvajana kontrole in spremljanja poslovanja v hčerinskih družbah Sjemenarna Zagreb, d.o.o., Semenarna Kosove, sh.p.k., SK Semenarna d.o.o. Beograd,
Semenarna Hungaria, kft., pri čemer naj
revizor ugotovi zlasti, kateri organi in odgovorne osebe so izvajali kontrolo in spremljali
poslovanje ter bili odgovorni za gospodarnost poslovanja in razpolaganja s sredstvi
na hčerinskih družbah.
3. s spremembo kratkoročnih terjatev do
hčerinskih družb Sjemenarna Zagreb, d.o.o.,
Semenarna Kosove, sh.p.k., SK Semenarna d.o.o. Beograd, Semenarna Hungaria,
kft., v dolgoročne terjatve v letih od 2007 do
2010, pri čemer naj revizor ugotovi zlasti,
ali so bile spremembe kratkoročnih terjatev
v dolgoročne smotrne in upravičene z vidika
družbe Semenarna Ljubljana, d.d.;
4. z dolgoročnimi posojili, danimi hčerinskim družbam Sjemenarna Zagreb, d.o.o.,
Semenarna Kosove, sh.p.k., SK Semenarna d.o.o. Beograd, Semenarna Hungaria,
kft., v letih od 2007 do 2010, pri čemer naj
revizor ugotovi zlasti, ali so bila dolgoročno
dana posojila smotrna in upravičena z vidika
družbe Semenarna Ljubljana, d.d.;
5. s finančnimi naložbami matične družbe Semenarna Ljubljana, d.d., do hčerinskih
družb Sjemenarna Zagreb, d.o.o., Semenarna Kosove, sh.p.k., SK Semenarna d.o.o.
Beograd, Semenarna Hungaria, kft, v letih
od 2007 do 2010, pri čemer naj revizor ugotovi zlasti, ali so bile finančne naložbe smotrne in upravičene;
6. s pripojitvijo Kmetijske družbe Rodovita, d.d., v letu 2007, pri čemer naj revizor
ugotovi zlasti, ali je bila pripojitev Kmetijske
družbe Rodovita, d.d., za matično družbo
Semenarna Ljubljana, d.d., smotrna in upravičena; revizor naj se posebej opredeli tudi
do smotrnosti te pripojitve za družbo Semenarna Ljubljana, d.d., z vidika pridobitve
nepremičnin;
7. z razvojnim projektom žlahtnjenja in
introdukcije novih sort na teritoriju Kosova,
ki ga je družba Semenarna Ljubljana, d.d.,
izvajala skupaj s hčerinsko družbo Semenarna Kosove, sh.p.k., na osnovi pogodbe z dne
12. 4. 2005, sklenjene za obdobje 5 let, pri
čemer naj revizor ugotovi zlasti smotrnost in
upravičenost tega projekta za družbo Semenarna Ljubljana, d.d.;
8. s finančno terminskimi posli, ki jih je
družba Semenarna Ljubljana, d.d., v času
od 2007 do 2010 sklepala z družbo Bank Austria Creditanstalt, s poudarkom na valutno
opcijskem poslu KIKO IRS, sklenjenim na
podlagi Okvirne pogodbe za finančne terminske posle z dne 26. 4. 2007, in nadaljnjih

Ob-1585/12
Na podlagi določil 17. člena Statuta družbe in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje
19. sejo izredne skupščine
delniške družbe Semenarna Ljubljana,
proizvodnja in trgovina, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 26. 3. 2012, ob 11. uri
na sedežu družbe, Dolenjska cesta 242,
Ljubljana.
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine družbe Semenarna Ljubljana, d.d., z izsledki izredne revizije računovodskih izkazov po stanju na
dan 31. 8. 2011 revizijske družbe Audit&Co,
družba za revizijo in svetovanje d.o.o.
3. Razveljavitev sklepa o imenovanju
revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2011, sprejetega na

18. seji skupščine družbe dne 30. 6. 2011,
in imenovanje novega revizorja za revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe
za leto 2011.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe za leto
2012.
5. Imenovanje posebnega revizorja.
6. Uporaba bilančnega dobička za leto
2010.
7. Dokapitalizacija družbe.
8. Imenovanje novih dveh članov nadzornega sveta družbe.
9. Prehod v enotirni sistem upravljanja
družbe.
Predlogi sklepov
Uprava družbe in nadzorni svet družbe predlagata k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe:
Predlog sklepa k točki 1
Za predsednika skupščine se izvoli Sašo
Miklavc, za preštevalko glasov Majda Nikolovski, za izdelavo notarskega zapisnika se
določi notar Andrej Rozman.
Predlog sklepa k točki 2
Skupščina družbe se seznani z izsledki
izredne revizije računovodskih izkazov po
stanju na dan 31. 8. 2011, ki jo je opravila
revizijska družba Audit&Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. in katere sestavni
del je poročilo neodvisnega revizorja poslovodstvu družbe Semenarna Ljubljana, d.d.,
z dne 1. 12. 2011.
Predlog sklepa k točki 3
Razveljavi se sklep 18. seje skupščine
delniške družbe Semenarna Ljubljana, d.d.,
z dne 30. 6. 2011, ki glasi: »Za revidiranje
računovodskih izkazov družbe za leto 2011
se imenuje revizijska družba ABC revizija,
družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,
Dunajska cesta 101, Ljubljana.«
Za revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2011 se imenuje revizijska družba Audit&Co, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000
Murska Sobota.
Predlog sklepa k točki 4
Za revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2012 se imenuje revizijska družba UHY Revizija in svetovanje
d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.
Predlog sklepa k točki 5
Za posebnega revizorja družbe Semenarna Ljubljana, d.d., se imenuje družba
UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, ki naj v celoti, zlasti pa
z vidika gospodarnosti in ekonomske utemeljenosti oziroma škodljivosti poslovnih odločitev ter poštenega, skrbnega in vestnega
ravnanja vseh odgovornih oseb in organov
v matični družbi Semenarna Ljubljana, d.d.,
in njenih hčerinskih družbah preveri vodenje postopkov in poslov, izvedenih oziroma
sklenjenih v obdobju zadnjih 5 let od dneva
sprejema tega sklepa, zlasti pa vodenje postopkov in poslov ter sprejemanje odločitev
v zvezi:
1. z vrednotenjem postavk, ki se v računovodskih izkazih za poslovno leto 2010
nanašajo na matično družbo Semenarna
Ljubljana, d.d., s poudarkom na vrednotenju postavk, ki se v računovodskih izkazih
matične družbe Semenarna Ljubljana, d.d.,
za poslovno leto 2010 nanašajo na odvisne
družbe Sjemenarna Zagreb, d.o.o., Semenarna Kosove, sh.p.k., SK Semenarna d.o.o.
Beograd, Semenarna Hungaria, kft., in ugotovi, ali so postavke, ki se nanašajo na te
družbe, precenjene oziroma ali so potrebni
popravki vrednosti;
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Aneksih oziroma dodatkih, pri čemer naj revizor ugotovi zlasti smotrnost in upravičenost
sklepanja tega valutno opcijskega posla za
družbo Semenarna Ljubljana, d.d.;
9. s protokolom, sklenjenim v letu 2010
z dobaviteljem krompirja Agrico iz Nizozemske, na podlagi katerega je podjetje Agrico
prenehalo dobavljati Semenarni Ljubljana,
d.d., sorte Kresnik, Cvetnik, Vesna, Jana
in lastne Agricove sorte, pri čemer naj revizor ugotovi zlasti smotrnost in upravičenost
sklepanja takega Protokola oziroma odstopa
od distribucijske pogodbe z vidika družbe
Semenarna Ljubljana, d.d.;
10. s Pogodbo o opravljanju storitev z dne
7. 1. 2010, sklenjeno med Semenarna Kosove, sh.p.k., in Semenarna, sh.p.k., najemno
pogodbo z dne 15. 12. 2009, sklenjeno med
Semenarna Kosove, sh.p.k., in Semenarna,
sh.p.k., sporazumom o ureditvi medsebojnih
razmerij med poslovnimi partnerji na Kosovu
z dne 1. 2. 2010, sklenjenim med Semenarno Ljubljana, d.d., in Semenarna Kosove,
sh.p.k., in Semenarna, sh.p.k., Komercialnim
dogovorom k sporazumu o ureditvi medsebojnih razmerij med poslovnimi partnerji na
Kosovu z dne 1. 2. 2010, sklenjenim dne
25. 8. 2010 med Semenarno Ljubljana, d.d.,
in Semenarno, sh.p.k., in Pogodbo o zaposlitvi s posebnimi pooblastili z dne 1. 4. 2009,
sklenjeno med Semenarno Kosove, sh.p.k.,
in Refkijem Zogajem, in pogodbo o priznavanju provizije z dne 21. 12. 2007, sklenjeno
med Semenarno Kosove, sh.p.k., in Refkijem Zogajem, pri čemer naj revizor ugotovi
zlasti smotrnost in upravičenost sklepanja
navedenih poslov z vidika družbe Semenarna Ljubljana, d.d.;
11. s pogodbo o opciji za odstop/povrnitev dela deleža v družbi in pogodbo o opciji
za odstop dela deleža v družbi, obe sklenjeni 20. 12. 2004 med Semenarno Ljubljana,
d.d., in Idrizom Bejtulahujem, in Aneksom
štev. 01/09 k navedenima pogodbama, sklenjenim dne 1. 12. 2009 med Semenarno
Ljubljana, d.d., in Idrizom Bejtulahujem, pri
čemer naj revizor ugotovi zlasti smotrnost
in upravičenost sklepanja navedenih poslov
z vidika družbe Semenarna Ljubljana, d.d.;
12. s pogodbo (Ugovor o pružanju konsalting usluga) z dne 1. 12. 2010 s podjetjem Badek d.o.o. Beograd, ki ga je na strani
hčerinske družbe SK Semenarna d.o.o. Beograd podpisal direktor Semenarna Ljubljana,
d.d., Anton Prašnikar, pri čemer je bil dne
29. 11. 2010 z družbo Badek d.o.o. Beograd
že sklenjen krovni Dogovor o poslovnem
svetovanju, pri čemer naj revizor ugotovi
zlasti smotrnost in upravičenost sklepanja
navedenih poslov z vidika družbe Semenarna Ljubljana, d.d.
Posebni revizor naj preveri, ali so upravičene ugotovitve izredne revizije računovodskih izkazov po stanju na dan 31. 8. 2011,
ki jo je opravila revizijska družba Audit&Co,
družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., in ali
so smotrni predlogi odpisov sredstev.
Posebni revizor mora preveriti vse postopke in posle ter odločitve uprave in nadzornega sveta družbe Semenarna Ljubljana,
d.d., izvedene oziroma sprejete v obdobju
zadnjih 5 let od dneva sprejema tega sklepa,
zaradi katerih je družba Semenarna Ljub
ljana, d.d., utrpela škodo oziroma zaradi katerih ji nastanek škode grozi, ter tako škodo
ovrednotiti. Posebni revizor mora presojo
opraviti zlasti z vidika ustreznosti sprejema
odločitev (pravno-formalni vidik, vidik ekonomske upravičenosti ipd.), z vidika izvedbe
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poslov in odločitev (transparentnost, gospodarnost, smotrnost, ustreznost zavarovanj
ipd.) ter z vidika njihovega vpliva na poslovanje družbe (izpostavljenost tveganjem,
finančno-računovodski vidik ipd.).
Posebni revizor mora o ugotovitvah posebne revizije skladno z določbo 320. člena
ZGD-1 pripraviti pisno poročilo in se v njem
opredeliti do vseh postopkov, poslov in odločitev, na katere se nanaša ta skupščinski
sklep.
Predlog sklepa k točki 6
Izkazani bilančni dobiček, ki po stanju na
dan 31. 12. 2010 znaša 3.172.644,49 EUR,
ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi
skupščina družbe odločala v naslednjih poslovnih obdobjih.
Predlog sklepa k točki 7
Uprava družbe se zadolži, da do naslednje seje skupščine družbe predloži gradivo,
na osnovi katerega bo skupščina odločala
o višini in načinu dokapitalizacije družbe.
O višini in načinu dokapitalizacije družbe
bo odločala skupščina družbe na naslednji
seji.
Predlog sklepa k točki 8
Skupščina se seznani, da je dne 24. 11.
2011 podal odstopno izjavo Peter Rajačič,
s katero je odstopil s funkcije člana nadzornega sveta, ter s tem, da je izjavo, s katero je odstopil s funkcije člana nadzornega
sveta, dne 25. 11. 2011 podal tudi namestnik predsednika nadzornega sveta Damijan Korošec.
Na izpraznjeno mesto predstavnikov kapitala v nadzornem svetu družbe se izvolita
Bogdan Pušnik in Otello Bizzotto. Mandat
novih članov nadzornega sveta družbe prične teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini
družbe Semenarna Ljubljana, d.d., in se izteče najpozneje dne 30. 9. 2014.
Predlog sklepa k točki 9
Skupščina družbe bo na naslednji seji
skupščine družbe odločala o prehodu v enotirni sistem upravljanja družbe in odločala
o spremembi statuta družbe.
Uprava družbe se zadolži, da do naslednje seje skupščine družbe pripravi predlagane spremembe statuta družbe.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj
skupščina odloča, ali če pri posamezni točki
ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda, ki
bodo poslani družbi v roku 7 dni po objavi
tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz
prvega odstavka 300. člena ZGD-1 oziroma 301. člena ZGD-1, bodo objavljeni in
sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1.
Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani
v roku iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1
in so dani najpozneje na sami skupščini, se
obravnavajo na skupščini.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati
delničarjem zanesljive podatke o zadevah
družbe, če so ti potrebni za presojo točk
dnevnega reda.

Gradivo za skupščino
Besedila gradiv in utemeljitve predlogov
sklepov, kot tudi vse ostalo gradivo po dnevnem redu skupščine je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe v tajništvu
uprave, Dolenjska c. 242 v Ljubljani, in sicer
vse delovne dni med 9. in 12. uro, od objave
sklica do zasedanja skupščine.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine in svojo udeležbo in morebitnega
pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe
najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenec se mora
izkazati s pisnim pooblastilom. Pisna pooblastila morajo za fizične osebe vsebovati
ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastila za zastopanje se
ob prijavi dajo v hrambo družbi.
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino, razen pri 6. in 8. točki, kjer je
potrebna tričetrtinska večina pri sklepanju
zastopanega kapitala. Glasuje se osebno
oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu na skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 12. uri, z istim dnevnim redom.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta pol ure pred uradnim začetkom.
V tem času se bodo delile glasovnice.
Semenarna Ljubljana, d.d.
predsednik uprave/direktor družbe
Borut Mavsar

Razširitve dnevnih redov
Ob-1603/12
Uprava družbe Športne loterije d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 22, v skladu
z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 in na podlagi zahteve delničarja Probanka d.d., Maribor, Trg Leona Štuklja
12, ki je imetnica 3.086 delnic Športne loterije d.d., kar predstavlja 17,299 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen
pravni interes za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda 22. seje skupščine,
sklicane za 14. 3. 2012, ob 12. uri, katere
sklic je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Razglasni del, št. 10/12, dne
10. 2. 2012, objavlja dodatno točko dnevnega reda, ki naj se uvrsti takoj za 1. točko
dnevnega reda.
Dodatna točka dnevnega reda in predlog
sklepa:
Sklepanje o spremembah statuta
V točki statuta Enaintridesetič se v prvem
odstavku besedilo »5 (pet)« nadomesti z besedilom »6 (šest)«, v drugem odstavku pa se
besedilo »Štiri člane« nadomesti z besedilom
»Pet članov«.
Športna loterija d.d.
Janez Bukovnik,
predsednik uprave
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Zavarovanja terjatev
SV 272/2012
Ob-1615/12
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-272/2012 z dne
20. 2. 2012, sta bili nepremičnini, z ident.
št. 1728-308-26, v neto tlorisni površini
89,47 m2, to je stanovanje št. 27, v 3. nadstropju (4. etaža), v izmeri 82,00 m2 in drvarnico, v izmeri 7,50 m2, v stanovanjski hiši,
na naslovu Breg 22, z ident. št. 1728-308,
ki stoji na parc. št. 1728-189/0-1, k.o. 1728
Ljubljana-mesto, last Burja Hoteli Gostinstvo in turizem d.o.o., Piran, Bonifacijeva
ulica 11, Piran, matična št. 3707296000, na
podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe opr. št. SV 625/2011, notarke Nade Kumar, sklenjene s prodajalcem Simonom Bizjakom, Poklukarjeva ulica 22, Ljubljana, in
stanovanje, v izmeri 172,13 m2 v III. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Breg 22,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1728-189/0-1,
k.o. 1728 Ljubljana - mesto, last zastavitelja Gorazda Bračuna, Piran, Bonifacijeva
ulica 14, na podlagi pogodbe o finančnem
lizingu nepremičnine št. 1113132511, z dne
13. 11. 2007, z vknjižbenim dovoljenjem
z dne 1. 7. 2008, sklenjene z lizingodajalcem Hypo Leasing podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana,
zastavljena v korist upnice Factor banke
d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
100.000,00 EUR, s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 38/2011
Os-1361/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Radovljici, opr. št. In 38/2011
z dne 28. 3. 2011, je izvršitelj Nikola Trifunović v korist upnika Osman Okanović,
Ulica bratov Babnik 77, Ljubljana, zaradi izterjave 31.828,46 EUR s pripadki, dne 9. 1.
2012 opravil rubež nepremičnine dolžnice,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanje
št. 2, v kleti bloka, na naslovu Dežmanova
1, v izmeri 43,30 m2, sestavljeno iz kuhinje,
v izmeri 9,76 m2, hodnika, v izmeri 10,42 m2,
dnevne sobe, v izmeri 13,29 m2, kopalnice,
v izmeri 4,56 m2, terase, v izmeri 1,74 m2,
shrambe, v izmeri 1,77 m2 in kleti, v izmeri
1,76 m2. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 30. 1. 2012
VL 205881/2009
Os-4664/11
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Šentjurju, VL 205881/2009 z dne 26. 3.
2010, je izvršitelj Boris Letnar iz Slovenskih Konjic opravil rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 2, v pritličju večstanovanjske hiše,
na naslovu Visoče 9a, Planina pri Sevnici,
v skupni izmeri 39,65 m2, ki obsega kuhinjo,
v izmeri 13,23 m2, sobo, v izmeri 10,89 m2,
sobo, v izmeri 6,54 m2, hodnik, v izmeri
3,25 m2, WC, v izmeri 1,76 m2, kopalnico,
v izmeri 1,08 m2, in klet, v izmeri 2,94 m2;
last dolžnice, v korist upnika Atrij z.o.o.,
Ljubljanska cesta 20, Celje.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 9. 9. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 874/2012
Os-1362/12
Okrajno sodišče v Škofji Loki je po
zemljiškoknjižni sodniški pomočnici Olgi
Sajovic, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borisa Gombača, Ulica Ludvika
Požrlja 9, 6215 Divača, po pooblaščencu
notarju Gregorju Mesarju, zaradi izbrisa izvedene pravice (izbris stare hipoteke), pod
Dn 874/2012 dne 27. 1. 2012 izdalo sklep
o začetku postopka za izbris stare hipoteke,
vknjižene pri parc. št. 552/184 in 552/185,
k.o. 2452 Divača, last Gombač Danile, roj.
5. 10. 1938, Ulica Ludvika Požrlja 9, 6215
Divača do 1/2, v korist upnika Jugoslovanska izvozna in kreditna banka Beograd, Poslovna enota Koper, v znesku 200.000,00
din, vpisane z naslednjo vsebino:
Vloženo 14. 12. 1983, Dn. št. 1459/83:
Po posojilni pogodbi z dne 7. 12. 1983
Ov I 869/83-1 se vknjiži zastavna pravica za
posojilno terjatev v znesku din dvestotisoč
z 8 % obrestmi in pripadki v korist Jugoslovanske izvozne in kreditne banke Beograd,

Poslovne enote Koper, na breme 1/2 tega
vložka, last Gombač Danile, roj. 5. 10. 1938,
Ulica Ludvika Požrlja 9, 6215 Divača.
Poziva se hipotekarnega upnika oziroma
njegovega pravnega naslednika, da v treh
mesecih od objave tega oklica vloži ugovor
proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 27. 1. 2012

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 200/2011
Os-1397/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožečih strank: Stevo Bunjevac, Marindol 7, Adlešiči, ki ga zastopa Luka Jukič,
odvetnik v Črnomlju, zoper tožene stranke: 1.
neznani in neznano kje živeči dediči po Nikoli
Katiću, Marindol 21, Adlešiči, 2. neznani in
neznano kje živeči dediči po Jovanu Katiću,
Marindol 21, Adlešiči, 3. neznani in neznano
kje živeči dediči po Mariji Katić, Marindol 16,
Adlešiči, 4. neznani in neznano kje živeči
dediči po Petru Katiću, Marindol 21, Adlešiči
in 5. neznani in neznano kje živeči dediči po
Rade Katiću, Marindol 21, Adlešiči, zaradi
priznanja lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP),
dne 26. januarja 2012 sklenilo:
– neznanim in neznano kje živečim dedičem po Nikoli Katiću, Marindol 21, Adlešiči,
– neznani in neznano kje živeči dediči po
Jovanu Katiću, Marindol 21, Adlešiči,
– neznani in neznano kje živeči dediči po
Mariji Katić, Marindol 16, Adlešiči,
– neznani in neznano kje živeči dediči po
Petru Katiću, Marindol 21, Adlešiči in
– neznani in neznano kje živeči dediči
po Rade Katiću, Marindol 21, Adlešiči, se
postavi začasni zastopnik Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane in neznano kje
živeče dediče po pokojnih toženih strankah,
do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec
ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči,
da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 26. 1. 2012
VL 96283/2011
Os-1341/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Potočan Bojana – odvetnica, Dalmatinova
ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Robertu Lulić, Bobrova ulica 7, Ljubljana, zaradi izterjave 137,74 EUR, sklenilo:
dolžniku Robertu Lulić, Bobrova ulica 7,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Primož Cegnar, Cigaletova 7, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2011
VL 174510/2010
Os-1342/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche Leasing SLO
d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga
zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan
in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, proti dolžniku Gregorju Jamar, Jamova cesta 66, Ljubljana, zaradi izterjave
4.197,06 EUR, sklenilo:
dolžniku Gregorju Jamar, Jamova
cesta 66, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Darja Erceg, Kolodvorska 7, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2012
VL 109137/2011
Os-1343/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Nova kreditna banka Maribor
d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki ga
zastopa Andreja Vezjak, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Ostoja Iliktarević, Ulica Pariške komune 22, Maribor,
zaradi izterjave 1.177,79 EUR sklenilo:
dolžniku Ostoja Iliktarević, Ulica Pariške
komune 22, Maribor, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Nikolaj Gregurevič, Mlinarska 28/1, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2012
I P 1131/2011
Os-1356/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Katarini Kumar, v pravdni zadevi
tožeče stranke: 1. Ante Bijelić in 2. Branka Bijelić, oba stanujoča na naslovu Jelovškova ulica 10, Vrhnika, ki ju oba zastopa Odvetniška pisarna Stanislav Mauri
na Vrhniki, zoper toženo stranko Stjepana
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Barukčić, neznanega prebivališča (nazadnje
Celovška cesta 142, Ljubljana), zaradi plačila 5.800,00 EUR s pripadki, 27. januarja
2012 sklenilo:
toženi stranki Stjepanu Barukčiću, neznanega prebivališča, nazadnje Celovška
cesta 142, Ljubljana, se v zadevi pod opr.
št. I P 1131/2011 postavi začasna zastopnica, odvetnica Andreja Medved, Slovenska
cesta 55 C, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi zastopala toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2012

IV P 360/2011
Os-1425/12
Okrožno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi, opr. št. IV P 360/2011 tožeče stranke Sanele Polimac, Pod gozdom
17, Črnomelj, zoper toženo stranko Boruta
Polimaca, Pod gozdom 17, Črnomelj, zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, toženi stranki postavilo začasno zastopnico, odvetnico Darjo
Kvas, Glavni trg 28, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene stranke v tej pravdni zadevi vse
dotlej, dokler se ne ugotovi njeno bivališče
oziroma dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 19. 1. 2012

VL 165491/2011
Os-1378/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UniCredit banka Slovenija
d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Andrej Vovšek, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, proti dolžniku Bottega
Antonio, Šmarska cesta A 7, Koper, ki ga
zastopa zak. zast. odv. začasna zast. Sonja
Dolinar, Tavčarjeva 2, Ljubljana, zaradi izterjave 1.917,81 EUR, sklenilo:
dolžniku Bottega Antoniu, Šmarska cesta
A 7, Koper, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Sonja
Dolinar, Tavčarjeva 2, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2012

In 271/2011
Os-1339/12
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika SKB banka d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Ljatif
Sezari, Kohlenkamp 45, Mulheim an der
Ruhr, Volkan Tezcanli, Sittardsberger Allee
15B, Duisburg, ki ga zastopa odv. Monika
Mavsar, Obala 114, Portorož, zaradi izterjave 155.301,17 EUR s pp, sklenilo:
dolžnikoma se za začasno zastopnico
v izvršilni zadevi opr. št. In 271/2011 postavi
odvetnico Moniko Mavsar iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnika
ali njuna pooblaščenca ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 25. 1. 2012

D 305/2010
Os-1349/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku – svetniku Igorju Fortunu, v zapuščinski zadevi po dne 9. 8. 1983 v Metliki, brezporočno umrlem Francu Koklič, sin
Roka, rojen 24. 7. 1895, brez otrok, brez
naslova stalnega prebivališča (v zemljiški
knjigi naveden naslov Velika Lahinja 19, pošta Črnomelj) 25. januarja 2012 sklenilo:
v zapuščinski zadevi po zapustniku Francu Kokliču, se neznanim in neznano kje bivajočim dedičem, postavi začasni zastopnik
odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Kolodvorska cesta 26.
Po preteku roka iz prvega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (v
nadaljevanju: ZD), bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega začasnega zastopnika in podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 25. 1. 2012

VL 81963/2011
Os-1505/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Tabor Ljubljana d.d.,
Gostinstvo, turizem in opravljanje storitev
poslovnim zgradbam, Ljubljana, Tabor 9,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Simonič
in Vrančič, Družba za opravljanje odvetniškega poklica, o.p., d.n.o., Poljanski nasip
8, Ljubljana, proti dolžniku Rafaellu Ažman,
Koroška cesta 19, Kranj, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Alenka Šuštar
– Hostar, Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj,
zaradi izterjave 728,41 EUR, sklenilo:
dolžniku Rafaellu Ažman, Koroška
cesta 19, Kranj, 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 Alenka Šuštar - Hostar, Cesta Staneta
Žagarja 37, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2011

Oklici dedičem
D 513/2011
Os-5655/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil
uveden zapuščinski postopek po pokojni
Mariji Lazar, rojeni 26. 10. 1921, državljanki
Republike Slovenije, vdovi, umrli 30. 6.
2011, nazadnje stanujoči Vojkova ulica 1,
Celje.
Zapustnica oporoke je napravila oporoko
z dne 12. 7. 1998, s katero je vso svoje premoženje zapustila oporočnemu dediču Matjažu Kuhariču. Imenovani oporočni dedič je
oporoko priznal kot veljavno in se priglasil
k dedovanju ter sprejel zapuščino.
Zapustnica je bila vdova in potomcev
ni imela. Imela je brata, ki je umrl pred njo.
Sodišče nima podatkov o obstoju morebitnih drugih dedičev II. dednega reda (bratje
in sestre oziroma nečaki in nečakinje) ali
o dedičih III. dednega reda (babice in dedi
oziroma tete in strici oziroma sestrične in
bratranci oziroma njihovi potomci).
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona,
da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica na oglasni deski sodišča
in v Uradnem listu RS. Po preteku tega
roka bo sodišče zapuščinski postopek
nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 11. 2011
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D 320/2011
Os-1170/12
Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče
zapuščinski postopek po pokojnem Močilnikar Jožefu, rojen 21. 3. 1886, umrl 31. 12.
1972, nazadnje stanujoč Velika vas, Moravče, ter pokojnem Florijanu Močilnikarju,
rojen 4. 5. 1897, umrl 31. 1. 1976, nazadnje
stanujoč Velika vas, Moravče.
Pozivajo se neznani dediči pokojnikov,
da se v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo na Okrajnem sodišču v Domžalah k dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 1. 2012
D 354/2011
Os-1171/12
Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče
zapuščinski postopek po pokojni Angeli Colnar, rojena 31. 3. 1898, umrla avgusta 1979,
nazadnje stanujoča 1711 Putnam Ave, Brocklyn 27, New York, ZDA.
Pozivajo se neznani dediči po pokojni
Angeli Colnar, da se priglasijo pri tukajšnjem
sodišču kot dediči v roku enega leta od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 1. 2012
D 18/2012
Os-1175/12
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici
je v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Antonu Konestabo iz Pregarij 100, nato neznano kje, rojenem 16. 1. 1893, ki je umrl
dne 17. 1. 1963 (razglasitev za mrtvega
na podlagi sklepa z dne 23. 12. 2011, ki je
postal pravnomočen dne 13. 1. 2012, opr.
št. N 13/2011).
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se v roku enega
leta od objave tega oklica priglasijo sodišču.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 1. 2012
D 167/2011
Os-1462/12
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Weingerl Leopoldu,
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sinu Franca, rojenem 3. 11. 1928, državljan
Republike Slovenije, nazadnje stanujočem
v Grčarskih Ravnah 5, umrlem 12. 5. 2011
v Ljubljani.
V poštev za dedovanje na podlagi zakona pride zapustničina hčerka Lisjak Alojzija.
Poleg nje pa naj bi zapustnik imel še dva
otroka, ki pa sodišču nista znana. Zato sodišče s tem oklicem poziva zapustn. neznana
otroka, da se v roku enega leta od objave
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, na sodni deski tukajšnjega sodišča
ter na spletni strani tukajšnjega sodišča,
zglasita in uveljavljata svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče
razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo
zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 31. 1. 2012
D 649/2011
Os-1093/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojni Plesničar Tereziji pokojnega Antona, roj. 23. 9. 1874,
z zadnjim stalnim prebivališčem Gradišče
nad Prvačino 4, ki je umrla dne 19. 8. 1963.
Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso
znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na podlagi podatkov o dedičih,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 12. 2011
D 328/2011
Os-1172/12
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojni Bucik Emiliji,
rojeni 20. 8. 1909, EMŠO: 2008909505052,
davčna št. 72230339, državljan RS, nazadnje stanujoči na naslovu Seča 191, Portorož in umrli dne 5. 2. 2000. Pismene oporoke ni zapustila, bila pa je lastnica do 1/2 nepremičnine z ID znakom 2268-257/1, do ½
nepremičnine z ID znakom 2268-257/2, do
½ nepremičnine z ID znakom 2268-398/0,
do ½ nepremičnine z ID znakom 2268-399/0
in do ½ nepremičnine z ID znakom
2268-397/0, vse k.o. Vrh Kanalski.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih. Zato pozivamo morebitne zapustničine dediče, da se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 13. 1. 2012
D 329/2011
Os-1173/12
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojni Bucik Emiliji,
rojeni 15. 2. 1902, EMŠO: 1502902500641,
davčna št. 83913408, državljan RS, nazadnje stanujočem na naslovu Seča 191,
Portorož in umrlem dne 21. 12. 1992. Pismene oporoke ni zapustil, bil pa je lastnik do 1/2 nepremičnine z ID znakom
2268-257/1, do ½ nepremičnine z ID znakom 2268-257/2, do ½ nepremičnine z ID
znakom 2268-398/0, do ½ nepremičnine
z ID znakom 2268-399/0 in do ½ nepremičnine z ID znakom 2268-397/0, vse k.o. Vrh
Kanalski.
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Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih. Zato pozivamo morebitne zapustničine dediče, da se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 13. 1. 2012

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se
v roku enega leta od objave tega oklica in
oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča,
zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 2. 2012

D 107/2008
Os-5788/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 22. 7. 1968 umrlem Janezu
Cvetku, nazadnje stanujočem Srednja vas
v Bohinju 9, za premoženje oziroma pravice, ki so bile zapustniku odvzete kot članu
agrarne skupnosti.
Vsi zakoniti dediči zapustnika po zapustniku niso znani. Zato se vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine poziva, da
se priglasijo sodišču, v roku enega leta od
objave tega oklica.
Po preteku roka bo sodišče odločilo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 10. 7. 2009

D 131/2011
Os-1056/12
Pri naslovnem sodišču vodimo zapuščinski postopek po pokojni Cechi Trento Luigia, rojena 13. 7. 1886, umrli 23. 11. 1976,
neznanega prebivališča, ki je po podatkih
smrtovnice umrla brez oporoke.
Sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču kot dediči v roku enega leta od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 23. 12. 2011

D 401/2011
Os-1075/12
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojni Srnka Pii, ki je bila razglašena za mrtvo z dnem 31. 12. 1938, nazadnje stanujoči Plemičeva ulica 2, Zagreb.
Zakoniti dediči pokojne sodišču niso poznani, zato jih ne more povabiti na zapuščinsko obravnavo.
Vse dediče oziroma potomce zgoraj navedene pokojnice pozivamo, da se v enem
letu po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo
in izdalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 6. 1. 2012
D 120/2011
Os-1145/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 1. 12. 1999 umrli Boršič Neži,
rojeni 17. 12. 1901, nazadnje stanujoči Šobčeva c. 17, Lesce.
Zakoniti dediči po zapustnici niso znani.
Zato se jih poziva, da v roku enega leta od
objave tega oklica uveljavljajo dedno pravico, sicer bo odločeno na podlagi podatkov
v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 5. 1. 2012
D 152/2011
Os-1146/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 15. 3. 2011 umrli Mariji Kovačič,
rojeni 21. 4. 1928, nazadnje stanujoči Taleška ulica 8, Bled.
Zakoniti dediči po zapustnici niso znani.
Zato se jih poziva, da v roku enega leta od
objave tega oklica uveljavljajo dedno pravico, sicer bo odločeno na podlagi podatkov
v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 6. 1. 2012
D 512/2011
Os-1494/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Katarini Škorja, rojeni 27. 11.
1847, ki je umrla na Socerbu 18, dne 4. 12.
1921, v zemljiški knjigi je vpisana kot Katerina Skorja, žena Ivana, rojena Koren, neznanega naslova.

D 128/2011
Os-1057/12
Pri naslovnem sodišču vodimo zapuščinski postopek po pokojni De Bosdari Mariji
Antonieti, rojeni 6. 6. 1911, dne 6. 7. 1941
poročeni v Rimu z Girolamo De Bosdarijem, umrli v Trstu – Italija, dne 15. 2. 2002,
neznanega prebivališča, ki je po podatkih
smrtovnice umrla brez oporoke.
Sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču kot dediči v roku enega leta od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 23. 12. 2011

Oklici pogrešanih
N 21/2011
Os-1358/12
Okrajno sodišče v Postojni vodi nepravdni postopek predlagateljice Danijele Železnik, Selce 42, Pivka, ki jo zastopa Anita
Hiti, odvetnica v Sežani, zaradi razglasitve
za mrtvega nasprotnega udeleženca Antona Dekleva, rojenega 8. 6. 1897, nazadnje
stanujočega v Združenih državah Amerike.
O pogrešanem je znano, da je bil rojen
8. 6. 1897 v Petelinjah, da je bil sin Frančiške in Andreja Dekleva in da je nazadnje
živel v Združenih državah Amerike, od koder
se je javil leta 1969, od takrat pa se je za
njim izgubila vsaka sled.
Sodišče poziva Antona Dekleva, rojenega 8. 6. 1897, da se oglasi, ter vse, ki bi
karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Antona Dekleva, rojenega 8. 6. 1897,
da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev
po objavi tega oklica, sicer bo po poteku
tega roka sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 24. 1. 2012
N 22/2011
Os-1359/12
Okrajno sodišče v Postojni vodi nepravdni postopek predlagateljice Danijele Železnik, Selce 42, Pivka, ki jo zastopa Anita
Hiti, odvetnica v Sežani, zaradi razglasitve
za mrtvega nasprotnega udeleženca Fran-
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čišek Dekleva, rojenega 1. 10. 1900, nazadnje stanujočega v ZDA.
O pogrešanem je znano, da je bil rojen
1. 10. 1900 v Petelinjah, da je bil sin Frančiške in Andreja Dekleva in da je nazadnje
živel v Združenih državah Amerike, od koder
se je javil leta 1969, od takrat pa se je za
njim izgubila vsaka sled.
Sodišče poziva Frančiška Dekleva, rojenega 1. 10. 1900, da se oglasi, ter vse, ki bi
karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Frančiška Dekleva, rojenega 1. 10. 1900,
da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev
po objavi tega oklica, sicer bo po poteku
tega roka sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 24. 1. 2012
N 23/2011
Os-1360/12
Okrajno sodišče v Postojni vodi nepravdni postopek predlagateljice Danijele Železnik, Selce 42, Pivka, ki jo zastopa Anita
Hiti, odvetnica v Sežani, zaradi razglasitve
za mrtvega nasprotnega udeleženca Alojzija Dekleva, rojenega 5. 6. 1902, nazadnje
stanujočega v ZDA.
O pogrešanem je znano, da je bil rojen
5. 6. 1902, v Petelinjah, da je bil sin Frančiške in Andreja Dekleva in da je nazadnje
živel v Združenih državah Amerike, od koder
se je javil leta 1969, od takrat pa se je za
njim izgubila vsaka sled.
Sodišče poziva Alojzija Dekleva, rojenega 5. 6. 1902, da se oglasi, ter vse, ki bi
karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Alojzija Dekleva, rojenega 5. 6 1902, da
to sporočijo sodišču v roku treh mesecev
po objavi tega oklica, sicer bo po poteku
tega roka sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 24. 1. 2012
N 4/2012
Os-1382/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Republika
Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotnega
udeleženca Antona Metlika, Prešnica 36,
Kozina, za mrtvega.
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Pogrešani Anton Metlika je bil rojen 8. 2.
1884, očetu Antonu in materi Ani, rojeni Bolčič. Njegovo zadnje znano bivališče je na
naslovu Prešnica 36. Drugih podatkov o pogrešancu ni.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu
in njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne, 1. 2. 2012
N 11/2012
Os-1383/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja: Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji
oddelek v Kopru, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Josipa Kovačiča, Komen
32, Komen, za mrtvega.
Pogrešani Josip Kovačič je bil rojen
9. 11. 1902, očetu Francu in materi Mariji,
rojeni Jerič. Njegovo zadnje znano bivališče
je na naslovu Komen 32. Po pripovedovanju
vaščanov je živel v Italiji. Drugih podatkov
o pogrešancu ni.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu
in njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne, 1. 2. 2012
N 2/2012
Os-1264/12
Ivanka Fink, rojena 7. 8. 1908 v Žičah, je
pogrešana od konca druge svetovne vojne
in je bila po zadnjih razpoložljivih podatkih
ubita ob koncu druge svetovne vojne.
Pogrešano in vse druge osebe, ki kaj
vedo o njenem življenju, zato pozivamo, da
sodišču to sporočijo v roku treh mesecev
od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče
po izteku tega roka pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 25. 1. 2012
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Bezeljak Jože, Podpeška cesta 264C,
Notranje Gorice, zavarovalno polico, št.
50500042507, izdala zavarovalnica KD Slovenica Življenje. gnu‑325776
Bezeljak Vanja, Podpeška cesta 264C,
Notranje Gorice, zavarovalno polico, št.
50500042508, izdala zavarovalnica KD Slovenica Življenje. gnt‑325777
Cenčič Mojca, Sečovlje 100, Sečovlje - Sicciole, zavarovalno polico, št.
50500033186, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnx‑325748
Kianec Jasna, Selo 108, Prosenjakovci - Partosfalva, zavarovalno polico, št.
50500039119, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnb‑325695
Kukovec Marjetka, Ulica B. Magajne 5, Izola - Isola, zavarovalno polico, št.
50500065835, izdala zavarovalnica KD Živ
ljenje. gni‑325688
Mihelak Kristina, Nušičeva 2A, Celje, zavarovalno polico, št. 50500034691, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnq‑325705
Pirih Tomaž, Dole 55, Šentjur, zavarovalno polico, št. 50500110164, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnf‑325716
Veselič Gregor, Pribinci 19, Adlešiči, zavarovalno polico, št. 50500101497, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnh‑325764

Spričevala preklicujejo
Avgust Robnik, Antona Janše 9 A, Slovenske Konjice, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje tehnične šole Celje, izdanI leta
1982 in 1983. gnq‑325755
Avgust Robnik, Antona Janše 9 A, Slovenske Konjice, maturitetno spričevalo Srednje tehnične šole Celje, izdano leta 1983.
gnr‑325754
Bytyqi Lejla, Trg 70, Renče, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, izdano leta 2009.
gnw‑325774
Derenčin Jana, Petelinje 52A, Pivka,
spričevalo o zaključnem izpitu 4. letnika Srednje šole Postojna, izdano leta 1994, izdano
na ime Čelhar. gnd‑325693
Dobnikar Smiljan, Ljubljanska cesta 2, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene tehniške šole v Ljubljani, št.
N4/63, izdano leta 1973. gnu‑325726
Dolenc Milan, Farčnikova 16, Zagorje ob
Savi, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Borisa Kidriča, št. 7339, izdano
leta 1978. gns‑325678
Grebenar Jure, Preglov trg 1, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ in spričevalo 8. in
9. razreda OŠ Martina Krpana, izdano leta
2007 in 2008. gnk‑325736
Horvat Duša, Ob progi 55, Murska Sobota, spričevalo - zaključno Srednje ekonomske šole Murska Sobota, izdano leta 1986.
gnu‑325751

Ibrišimović Alma, Šalek 93, Velenje,
spričevalo 4. letnika KTB ŠCV, izdano leta
2003. gnz‑325721
Ivanšek Marko, Velika vas 1A, Leskovec
pri Krškem, spričevalo Srednje šole Krško,
izdano leta 1998. gnb‑325720
Jeretina Saša, Levčeva 9, Mengeš, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, št. 604, izdano leta
1994, izdano na ime Testen. gny‑325772
Kavčič Gregor, Križevniška ulica 14, Ljubljana, indeks, št. 23100313, izdala Fakulteta za strojništvo. gny‑325697
Kolbl Iris, Pri lipi 9, Vrhnika, spričevalo
o končani OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, izdano leta 1983, izdano na ime Rugelj Iris.
gne‑325742
Kukovič Dejan, Sončna ulica 2, Šentjur,
spričevalo 4. in 5. letnika Kmetijske in gospodinjske šole Šentjur, izdani leta 2000,
2001. gnm‑325734
Lah Marjan, Moše Pijada 23B, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu, izdajatelj Formula Maribor,
št. spričevala zaključnega izpita 172-2002.
gns‑325728
Leskovar Senta, Sončna ulica 2, Šentjur, spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega
centra Slovenj Gradec, Srednje strokovne
zdravstvene šole, izdani leta 1998, 1999.
gnn‑325733
Luzar Tina, Dol. Stara vas 6, Šentjernej,
spričevalo 1. letnika Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, izdano leta 2006.
gnb‑325745
Luzar Tina, Dol. Stara vas 6, Šentjernej,
spričevalo 2. letnika Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, izdano leta 2007.
gnz‑325746
Luzar Tina, Dol. Stara vas 6, Šentjernej,
spričevalo 3. letnika Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, izdano leta 2008.
gny‑325747
Marin Eric, Log 5, Boštanj, spričevalo 3.
letnika ŠC Krško - Sevnica, Tehniška gimnazija, št. 0292 2001 1569 767, izdano leta
2011. gnl‑325710
Martinšek Lucija, Pohorska 2, Celje, spričevalo 1. letnika Gimnazije Celje Center,
izdano leta 2007. gnr‑325704
Meze Damjan, Pehačkova c. 13, Logatec, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
policijske šole v Tacnu, izdano leta 1997,
pod št. IV-396/16-97. gnn‑325683
Muminović Alen, Kolezijska 2, Ljubljana, spričevalo 8. razreda Osnovne šole
Ig, izdano leta 2005, izdano na ime Jušič.
gnx‑325773
Ninković Josip, Celovška cesta 484, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Cene Štupar, izdano leta 2000. gnd‑325718
Nišić Sanela, Šalek 90, Velenje, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Velenje (ekonomski tehnik), izdano leta 2004. gny‑325722
Pangerc Damjan Nikolaj, Poklukarjeva
ulica 20, Ljubljana, diplomo Srednje elektro
šole Šentvid, izdana leta 1985. gnj‑325737
Piber Klemenc Urša, Tavčarjeva ulica 1, Radovljica, spričevalo 3. in 4. letnika
in maturitetno spričevalo, izdano leta 2005
in 2006 na Gimnaziji Šentvid v Ljubljani.
gnf‑325766

Ploj Franc, Zgornji Žerjavci 41, Lenart v
Slov. goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol Ljubljana, izdano leta
1979. gns‑325753
Poštrak Ksenija, Radovanova ulica 12,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1995.
gne‑325767
Primožič Eva Julija, Hafnerjeva 6A, Ljubljana - Šentvid, spričevalo 3. letnika Škofijske klasične gimnazije Ljubljana, izdano leta
2011. gns‑325703
Radošević Jožica, Velika vas 1A, Leskovec pri Krškem, spričevalo 2. letnika Srednje
šole tiska in papirja Ljubljana, izdano leta
2006. gnc‑325719
Rebol Roman, Cesta revolucije 6, Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu - 3.
stopnja CSUI Jesenice, izdano leta 1989.
gnc‑325694
Ribić Mariša, Titova 45, Jesenice, spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikovanje
in fotografijo, izdano leta 2010. gnc‑325769
Rogina Loparnik Anja, Metina ulica 10,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2011.
gne‑325692
Rojnik Damjana, Zakl 6, Gomilsko, spričevalo TP, Poslovno-komercialne šole Celje
(št. spričevala o končanem izpitu 29-TP/97,
izdano leta 1997, izdano na ime Vohar.
gnx‑325723
Rojnik Damjana, Zakl 6, Gomilsko, spričevalo o zaključnem izpitu EKT Poslovno-komercialne šole Celje, št. 20-EKT/98, izdano
leta 1998, izdano na ime Vohar. gnw‑325724
Rozina Gregor, Dolnji Vrh 5, Primskovo,
spričevalo 1. letnika SP SŠB, izdano leta
2011. gnx‑325698
Rudolf Tomaž, Sveti Danijel 71A, Trbonje, spričevalo 2. letnika Srednje elektro računalniške šole Maribor, izdano leta 2001.
gnb‑325770
Rudolf Tomaž, Sveti Danijel 71A, Trbonje, spričevalo 4. letnika Srednje elektro računalniške šole Maribor, izdano leta 2004.
gnz‑325771
Slapšak Tatjana, Telče 5A, Tržišče, spričevalo 8. razreda (zaključno spričevalo
osnovne šole) Osnovne šole Majšperk, izdano na ime Adam. gnr‑325679
Spahiu Samire, Cesta na Markovec 49,
Koper - Capodistria, spričevalo 9. razreda
Osnovne šole dr. Aleš Bebler - Primož, Hrvatini, izdano leta 2007. gnl‑325685
Spahiu Samire, Cesta na Markovec 49,
Koper - Capodistria, spričevalo 1. letnika
Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper,
izdano leta 2008. gnk‑325686
Spahiu Samire, Cesta na Markovec 49,
Koper - Capodistria, spričevalo 2. letnika
Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper,
izdano leta 2009. gnj‑325687
Ulaga Maša, Kersnikova ulica 4, Celje,
maturitetno spričevalo Šolskega centra Celje Gimnazija Lava, izdano leta 2001, izdano
na ime Maša Naveršnik. gnj‑325762
Urbanc Simona, Okroglo 19, Naklo, spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne, obutvene
in gumarske šole Kranj, smer frizer, št. I/
FR-98, izdano leta 2000, izdano na ime Jarc
Simona. gnn‑325708

14 / 24. 2. 2012 /

385

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Voršič Boris, Terbegovci 28b, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
1995. gno‑325732
Vrtačnik Karolina, Zoisova 49 a, Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika in diplomo, izdala I. gimnazija Celje, leta 1990 in
1991, na ime Grudnik - Zagožen Karolina.
gnd‑325743
Werbole Suzana, Ulica Janeza Puharja 10, Kranj, spričevalo 4. letnika Srednje
šole za družboslovje in splošno kulturo, Ljubljana, izdano leta 1986. gnd‑325768
Završnik Boris, Rožna ulica 13, Šmarje
pri Jelšah, diplomo Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto, št. 2/1999,
leto izdaje 1999. gnw‑325749

VV 332, JJ 312, izdala Luška kapitanija Koper. gnm‑325759
Pačavar Mustafa, Goriška cesta 46, Ajdovščina, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500026870000, izdajatelj Cetis d.d.
gnv‑325725
Potočnik Žan, Župančičeva 7, Domžale,
dijaško izkaznico, izdal ŠC PET, Ljubljana.
gnh‑325689
Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica
116 B, Črenšovci, dovolilnico, št. 0001768,
za državo Hrvaško, oznaka države 191/11.
gnk‑325711
Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica
116 B, Črenšovci, dovolilnico, št. 0001739,
za državo Hrvaško, oznaka države 191/11.
gnj‑325712
Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica
116 B, Črenšovci, dovolilnico, št. 0001736,
za državo Hrvaško, oznaka države 191/11.
gnh‑325714
Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica
116 B, Črenšovci, dovolilnico, št. 0001684,
za državo Hrvaško, oznaka države 191/11.
gng‑325715
Prevozništvo Kozjek Rudolf Kozjek s.p.,
Šmartno pri Slovenj Gradcu 234, Slovenj
Gradec, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500006848020, za Rudolfa Kozjek.
gnp‑325731
Sousa Moreira Renata Alexandra, Cesta
27. aprila 31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 25110332, izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani. gnm‑325709
SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, licenco, številka GE003869/01420/089,
za vozilo TAM 80 T 50 E, registrska številka
LJ C2-896. gnr‑325729
Šehović Edin, Kunaverjeva ulica 14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21090548,
izdala Fakulteta za družbene vede Ljubljana. gno‑325757
Šepec Sašo, Breg pri Temenici 3, Šentvid pri Stični, voznikovo kartico
št.1070500022724000. gnp‑325756
Štefan Pondelek s.p., Adrijanci 59,
Petrovci, licenco, številka 009248/001, za
vozilo DAF FA 75.300-530, registrska številka MB C1-54Z. gni‑325738
Trbovc Marjan, Svetelka 16A, Dramlje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500008836000, izdajatelj Cetis Celje.
gnq‑325680
Veselinović Slavice, Mariborska cesta 15, Dravograd, študentsko izkaznico,
št. 32070313, izdala Univerza v Ljubljani.
gno‑325707
Zupančič Maja, Tolsti Vrh 17, Brusnice,
študentsko izkaznico, št. 19484334, izdala
Ekonomska fakulteta. gnh‑325739
Žaler Žan, Opekarska ulica 13, Ljubečna, potrdilo o varnem delu s traktorjem, izdal
Šolski center Šentjur leta 2011. gnk‑325761
Železnik Mišel, Ljubljanska cesta 40,
Horjul, certifikat NPK varnostnik/varnostnica, veljavnost od 6. 5. 2009, izdajatelj ZRSVZ, št. NPK-V-Jz-I/ev7021/i220..09/0223,
leto izdaje 2009. gnu‑325701
Žonta Marjan s.p., Gaji 44, Celje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500012343000,
za Antona Gradišnik, izdajatelj Cetis.
gnv‑325750

Drugo preklicujejo
Ankovič Maks, Plodršnica 20, Šentilj v
Slov. goricah, tečaj za voznika viličarja, izdajateljica Delavska univerza, št. 29/STR,
izdan 11. 10. 1991. gnv‑325775
Batista Simon, Zarečica 29 a, Ilirska Bistrica, študentsko izkaznico, št. 41040185,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gne‑325717
Bernot Rok, Za hribom 26, Trzin, dijaško
izkaznico, izdala Srednja ekonomska šola v
Ljubljani. gnp‑325681
Branko Pupovac s.p., Na Livadi 7, Ajdovščina, licenco, št. 010037, za vozilo mercedez benz actros, registrska št. GO KD 291.
gng‑325690
Brezavšček Josip Justin, Slap ob Idrijci
36B, Slap ob Idrijci, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500015746000. gnp‑325706
Bunc Sašo, Vitranška ulica 10, Kranjska
Gora, študentsko izkaznico, št. 19542101,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnl‑325760
Cugelj Petra, Šentjanž 85, Šentjanž,
študentsko izkaznico, št. 19404895, izdala
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
gnc‑325744
Derajić Jelena, Grunova ul. 17, Celje,
študentsko izkaznico, št. 68090027, izdala
Fakulteta za management. gnm‑325684
Franc Grm s.p., Frankopanska ulica 14,
Ljubljana, licence, št. 012180, velja do 22. 7.
2014, za vozilo LJ NN-810, mercedes-benz,
E/220/CDI, serijska št. O1022957, ser. št.
taxi nalepke: O01138, izdana 22. 7. 2009.
gnz‑325696
GPS GRAD d.o.o., Gradišče XIV. 31,
Škofljica, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500017613002, za Hasana Ćehić, stanujoč Šmartinska 236, Ljubljana, izdajatelj
Cetis d.d. gnf‑325691
Gregorič Mia, Ladjedelniška reber 12,
Portorož - Portorose, dijaško izkaznico, izdal
ŠC Srečka Kosovela Sežana. gnt‑325727
Intereks d.o.o., Gašperšičeva 9 a, Ljubljana, taxi nalepko za vozilo škoda, reg. št.
LJ JS-448, izdala GZS. gnt‑325702
Inženirska zbornica Slovenije v skladu s
6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženir-

jev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05, 73/05 in
55/11) neveljavne enotne žige in izkaznice
pooblaščenih inženirjev: Ram Bharos Sah,
univ. dipl. inž. str., S-0912, Zdravko Uhan,
S-9057, Janez Kovač, E-9044, Martin Urleb,
univ. dipl. inž. grad., G-1445, Mirko Šabjan,
inž. gradb., G-0928, Andreja Srečkovič, dipl.
inž. grad., G-1956. Ob-1625/12
Inženirska zbornica Slovenije v skladu s
6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05, 73/05
in 55/11) preklicuje naslednje enotne žige
pooblaščenih inženirjev: Danijel Arčan, univ.
dipl. inž. grad., G-0681, Boris Podobnik, inž.
tel., E-1474. Ob-1626/12
Inženirska zbornica Slovenije v skladu s
6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05, 73/05
in 55/11) izkaznice pooblaščenih inženirjev:
44853 z veljavnostjo do 30. 4. 2012, 50023
z veljavnostjo do 31. 8. 2016, 48860 z veljavnostjo do 31. 8. 2016, 47663 z veljavnostjo do 31. 8. 2016, 48077 z veljavnostjo do
31. 8. 2016. Ob-1627/12
Jasenc Robert, Zabreznica 7, Žirovnica, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500030203000, izdajatelj Cetis d.d.
gni‑325763
Kemiplas, d.o.o., Dekani 3a, Dekani, potrdilo o vpisu, Raytheon aircraft company,
Beechcraft king air C90A, ser. št. zrakoplova LJ-1360, izdano na ime Kemiplas d.o.o.,
veljavnost od 12. 11. 1997, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, št. 394, leto izdaje
1997. gnt‑325752
Kršić Ivana, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01011127, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gng‑325740
Kukovič Dejan, Sončna ulica 2, Šentjur,
potrdilo o opravljenem izpitu F kategorije, izdala Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur,
leto izdaje 2000. gnl‑325735
Marzidovšek Katarina, Dol pod Gojko 17, Frankolovo, študentsko izkaznico,
št. 21080322, izdala Fakulteta za družbene
vede v Ljubljani. gnf‑325741
Midžan Almin, Pavšičeva ulica 4, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500031230000, izdal Cetis Celje.
gni‑325713
Modic Loredana, Ulica bratov Učakar 22, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19437935, izdala Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. gng‑325765
Musljija Alma, Šmartinska 28 a, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.
gno‑325682
Nikotrans Sodnikar Niko s.p., Prečna
ulica 24, Kranj, izvod potrdila za voznike,
št. 007173/BGD28-2-3203/2011, za cestni
prevoz blaga v okviru licence skupnosti, z
veljavnostjo od 29. 7. 2011 do 5. 8. 2012,
izdano 29. 7. 2011, pri OZS. gnq‑325730
Ostrogovič
Željko,
Nikole
Tesle 9, Šempeter pri Gorici, pomorsko knjižico št. 000799, izdala Luška kapitanija Koper. gnr‑325758
Ostrogovič Željko, Nikole Tesle 9, Šempeter pri Gorici, pooblastila št. L 56, AA 603,
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