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Javni razpisi
Ob-1871/12
Popravek
Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija
objavlja popravek objave »Javnega razpisa
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s toplotno
energijo v Občini Idrija«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012,
št. objave Ob-1315/12.
Spremeni se točka 4.k, ki se tako glasi:
»da je finančno in poslovno usposobljen,
kar prijavitelj za vsako območje (sklop), za
katerega oddaja prijavo, dokazuje na način,
da je za leto pred objavo javnega razpisa
znašala njegova bonitetna ocena na podlagi letnega poročila najmanj SB 6 ali enakovredna bonitetna ocena in da v zadnjih
6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih
obveznosti. Prijavitelj za območje (sklop)
Krajevne skupnosti Spodnja Idrija in Krajevne skupnosti mesto Idrija mora finančno in
poslovno usposobljenost dodatno dokazati
tako, da so znašali njegovi čisti prihodki od
prodaje v zadnjih treh poslovnih letih skupaj
najmanj 300.000,00 EUR, prijavitelj za območje Krajevne skupnosti Črni Vrh in Krajevne
skupnosti Godovič pa tako, da so njegovi čisti
prihodki od prodaje v zadnjih treh poslovnih
letih znašali skupaj najmanj 20.000,00 EUR.
Dokazilo:
– S.BON-1 (ali S.BON-1/P) – pravne
osebe oziroma BON-1/SP – samostojni podjetniki posamezniki s podatki in kazalniki za
leto 2010,
– Potrdilo poslovne banke ali bank, pri
katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte) transakcijske račune (ali BON-2 obrazec).
Iz dokazil mora izhajati, da je za leto pred
objavo javnega razpisa znašala bonitetna
ocena na podlagi letnega poročila najmanj
SB 6 ali enakovredna bonitetna ocena in da
v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Za prijavitelja za območje
(SKLOP) Krajevne skupnosti Spodnja Idrija in Krajevne skupnosti mesto Idrija mora iz
dokazil dodatno izhajati, da so znašali njegovi čisti prihodki od prodaje v zadnjih treh poslovnih letih skupaj najmanj 300.000,00 EUR,
za prijavitelja za območje (SKLOP) Krajevne
skupnosti Črni Vrh in Krajevne skupnosti
Godovič pa, da so njegovi čisti prihodki od
prodaje v zadnjih treh poslovnih letih znašali
skupaj najmanj 20.000,00 EUR«.
Občina Idrija
Ob-1862/12
Društvo slovenskih književnih prevajalcev v skladu z Zakonom o knjižničarstvu

(Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) in Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila
(Uradni list RS, št. 42/04) objavlja
javni razpis
za prevajalske štipendije
iz naslova knjižničnega nadomestila
za leto 2011
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
podelitev štipendij iz naslova knjižničnega
nadomestila za leto 2011. Razpis je namenjen prevajalcem monografskih publikacij
vseh leposlovnih in humanističnih zvrsti
iz tujih jezikov v slovenščino ter prevodoslovcem za teoretsko refleksijo o prevajanju – v skladu z določbami Pravilnika
DSKP o podeljevanju štipendij iz naslova
knjižničnega nadomestila (v nadaljevanju
Pravilnik DSKP), ki je del razpisne dokumentacije. Podeljene bodo delovne in
rezidenčne štipendije ter prevajalske premije za vrhunske dosežke v kategorijah
»perspektivni prevajalec« in »uveljavljeni
prevajalec«. Prijavljanje za štipendije poteka po zvrsteh, razvrstitev kandidatov po
kategorijah pa opravi strokovna komisija.
Kriteriji za pridobitev štipendij v različnih
zvrsteh so v zgoraj omenjenem Pravilniku
DSKP izčrpno predstavljeni v njegovem 7.,
8. in 20. členu.
2. Razpisni rok: razpis stopi v veljavo
v petek, dne 16. marca 2012 in se zaključi
dne 16. aprila 2012.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– Pravilnik DSKP,
– besedilo razpisa,
– prijavni list,
– formular za dodelitev posamezne vrste
štipendije,
– formular z dopolnilnimi podatki (podatki
o TR, banka, davčna številka in izpostava).
Predlagatelj mora ob prijavi predložiti celotno dokumentacijo, ki jo zahteva 8. člen
Pravilnika DSKP.
4. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti predložena na naslov
Društvo slovenskih književnih prevajalcev,
Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana do (vključno) 16. aprila 2012 kot priporočena pošiljka
v zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji
strani: Ne odpiraj – prijava za štipendijo iz
naslova knjižničnega nadomestila. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja
in njegov naslov.
Za zamujeno se šteje vloga, ki ni bila
oddana kot priporočena pošiljka do 16. aprila. 2012.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne razpisne dokumentacije, navedene v Pravilniku DSKP (člen 8).
Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj
seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vso razpisno dokumentacijo in vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom lahko dobi
v pisarni DSKP ter na spletni strani DSKP:
www.dskp-drustvo.si.
5. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Strokovna komisija DSKP na prvem
sestanku 17. aprila 2012 pregleda vloge in
ugotovi morebitne pomanjkljivosti ter pozove predlagatelje k dopolnitvi vlog v roku
osmih dni. Komisija bo predlagatelje o svojem izboru obvestila najkasneje v 3 tednih
po izteku roka za dopolnitev vlog. Rezultati
razpisa bodo uradno veljavni po izteku pritožbenega roka 8 dni po prejemu obvestila
o rezultatih razpisa. Po končanem pritožbenem roku predloge strokovne komisije potrdi
Upravni odbor DSKP.
Društvo slovenskih
književnih prevajalcev
Št. 094-3/2012-1
Ob-1863/12
Komisija za podelitev Župančičevih nagrad na podlagi Odloka o priznanjih Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08
in 107/09) objavlja
javni razpis
za podelitev Župančičevih nagrad
za leto 2012
Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne
stvaritve s področja umetnosti in kulture, ki
pomembno oblikujejo kulturno življenje prebivalcev Mestne občine Ljubljana, kakor tudi
za stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli
mednarodna priznanja oziroma so s svojim delom pomembno prispevali k upodobitvi, predstavitvi in ugledu mesta Ljubljane
doma in v svetu.
Mestna občina Ljubljana bo podelila največ štiri Župančičeve nagrade.
Mestna občina Ljubljana razpisuje eno
Župančičevo nagrado za življenjsko delo za
izjemne kulturne stvaritve iz daljšega obdobja, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico
Mestne občine Ljubljana in so lahko izjemen kulturni dosežek tudi v mednarodnem
merilu, in tri Župančičeve nagrade za dveletno obdobje za izjemne kulturne stvaritve,
ki so bile javnosti predstavljene v obdobju
preteklih dveh let (od konca marca 2010 do
vključno marca 2012).
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Župančičevo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci z območja Mestne občine Ljub
ljana.
Pobudo za podelitev Župančičevih nagrad lahko podajo posamezniki in pravne
osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Mestni občini Ljubljana.
V skladu z razpisom lahko za podelitev
Župančičevih nagrad predlagajo druge kandidate po svoji presoji tudi člani Komisije za
podelitev Župančičevih nagrad.
Predlagatelji ne morejo predlagati posmrtne nagrade.
Dobitnik lahko prejme nagrado samo enkrat in v tekočem letu največ eno priznanje
Mestne občine Ljubljana.
Pobuda za podelitev Župančičeve nagrade mora vsebovati:
– podatke o kandidatu: ime in priimek
oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum
v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter
v primeru pravne osebe še kontaktno osebo, če je to mogoče;
– podatke o pobudniku: ime in priimek
oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon
ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba,
še kontaktno osebo;
– navedbo vrste nagrade:
A/ Župančičeva nagrada za življenjsko
delo,
B/ Župančičeva nagrada za delo iz obdobja preteklih dveh let;
– utemeljitev pobude ter morebitna dodatna mnenja tistih, ki pobudo podpirajo.
Komisija za podelitev Župančičevih nagrad bo pozvala kandidata, da poda soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo
osebnih podatkov. Če kandidat ne bo podal
soglasja, bo pobuda izločena iz nadaljnje
obravnave.
Javni razpis za podelitev Župančičevih
nagrad 2012 in razpisni obrazec bosta od
dneva objave v Uradnem listu RS in v glasilu Ljubljana dosegljiva tudi na spletni strani
Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si).
Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za kulturo Mestne uprave Mestne
občine Ljubljana, Ambrožev trg 7, pri sekretarki Komisije za podelitev Župančičevih
nagrad Manji Ravbar, po tel. 01/306-48-38
in 01/306-48-45 ter po e-pošti: manja.ravbar@ljubljana.si.
Uradne ure po telefonu so vsak dan od
9. do 11. ure.
Pobude za podelitev Župančičevih nagrad 2012 pošljite na razpisnem obrazcu
na naslov: Mestna občina Ljubljana – sprejemna pisarna, Komisija za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2012, Adamič Lundrovo nabrežje 2, p.p. 25, 1001 Ljubljana
do vključno 16. aprila 2012 (datum poštnega
žiga) kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani: »Za razpis:
Župančičeve nagrade 2012 – Ne odpiraj.«
Pobudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 14 dni po izboru.
Komisija za podelitev
Župančičevih nagrad
Ob-1866/12
Fakulteta za uporabne družbene študije
(FUDŠ), Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica
na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – UPB1, 112/07) ter na podlagi
102. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvaja-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 4/11) objavlja
javni razpis
za kandidate za mlade raziskovalce za
leto 2012
Izbrani kandidat se bo usposabljal na
raziskovalnem področju Politične vede pri
mentorju izr. prof. dr. Matevžu Tomšiču.
Pogoji: kandidat za mladega raziskovalca mora do 15. avgusta 2012 izpolnjevati
pogoje skladno s Pravilnikom o postopkih
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 4/11).
Kandidati bodo ocenjeni na podlagi meril iz 104. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti ter vrednotenja meril, ki jih sprejme fakulteta.
Čas usposabljanja (in financiranja) je
največ 3 leta in šest mesecev, predvidoma
od 1. decembra 2012 dalje. V tem obdobju
mora mladi raziskovalec uspešno zaključiti
doktorski študij Sociologija na FUDŠ.
Prijavo, ki mora vsebovati:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
ter izjavi št. 1 in št. 2,
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
mladega raziskovalca,
– esej, v katerem kandidat utemelji, kako
si predstavlja svoje delo kot mladi raziskovalec na zahtevanem področju ter zakaj meni,
da bi se pri tem lahko izkazal (do 500 besed);
pošljejo kandidati na elektronski naslov:
dekanat@fuds.si, najkasneje do 15. 4.
2012.
Prijavni obrazec z izjavo št. 1 in izjavo
št. 2 ter dodatne informacije so objavljeni na
spletni strani fakultete, http://www.fuds.si.
Fakulteta
za uporabne družbene študije (FUDŠ)
Št. 430-13/2012
Ob-1846/12
Na podlagi določil 10. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03),
5. člena Odloka za vrednotenje športnih
programov v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 6/03, Uradni list RS,
št. 38/04), Letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2012 ter Odloka
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto
2012 (Uradni list RS, št. 105/11) Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov
v Občini Zagorje ob Savi za leto 2012
I. Predmet razpisa
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2012
iz sredstev proračuna sofinancirala športne
programe z naslednjimi vsebinami:
– Športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– Športna rekreacija,
– Kakovostni šport,
– Vrhunski šport,
– Šport invalidov,
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– Vzdrževanje športnih objektov.
ll. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na javni
razpis
Za sofinanciranje športnih programov
iz občinskega proračuna lahko kandidirajo
naslednji izvajalci programov na področju
športa:

– Športna društva in klubi ter zveze športnih društev,
– Zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa,
– Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– Ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne.
III. Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Izvajalci programov na področju športa
morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
– sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– registracijo za opravljanje športne dejavnosti,
– zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske možnosti za izvajanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– urejeno evidenco o članstvu, plačani
članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– občini redno dostavljajo podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, načrt
aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
– izpolnjujejo pogoje in merila iz tega odloka, ki so podlaga za vrednotenje športnih
programov.
IV. Kriteriji in merila za izbor programov
športa in dodelitev sredstev: izbrani programi bodo sofinancirani na osnovi Odloka za
vrednotenje športnih programov v Občini
Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja
št. 6 /03, Uradni list RS, št. 38/04).
V. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov športa za leto 2012
znaša 75.763,00 €.
Sredstva, ki jih bodo izvajalci prejeli na
osnovi javnega razpisa za izvajanje športnih programov, morajo biti porabljena v letu
2012.
VI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si. Izvajalci pa jo lahko prevzamejo tudi
v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
VII. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom: vloga na predpisanih razpisnih obrazcih se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika
in vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis – šport 2012». Na hrbtni strani
kuverte mora biti obvezno naveden naslov
pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Vlasta Šribar,
tel. 03/56-55-718).
VIII. Rok za predložitev vlog: upoštevane
bodo vse vloge, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 27. marca 2012
do 12. ure.
IX. Javno odpiranje vlog bo v sredo, dne
28. marca 2012 ob 8. uri, v sejni sobi Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
X. Pogodbe o sofinanciranju: z izbranimi
izvajalci športnih programov bodo sklenjene
letne pogodbe o sofinanciranju športnih programov v letu 2012.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-12/2012
Ob-1847/12
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4),

20 / 16. 3. 2012 /

505

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

214. do 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Odloka
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto
2012 (Uradni list RS, št. 105/11), Občina
Zagorje ob Savi objavlja

– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in
plan aktivnosti za prihodnje leto,
– da izpolnjujejo ostale pogoje iz pravilnika.
V. Zahtevana dokumentacija
Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti:
– pregledno vsebinsko poročilo o delu
v preteklem letu,
– pregledno finančno poročilo o delu
v preteklem letu,
– pregledna vsebinska predstavitev programa v tekočem letu,
– ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo.
Obravnavane bodo le popolne vloge, ki
bodo oddane do predvidenega roka na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, s pripisom:
»Vloga – Ne odpiraj« ter z označbo »Javni
razpis – programi turizma za leto 2012«. Na
hrbtni strani ovojnice naj bo naveden polni
naslov prijavitelja.
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene.
VI. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva za posamezne programe se
razdelijo glede na:
– doseženo število točk;
– višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
VII. Višina pomoči: opredeljena bo z izdanim sklepom, ki ga izda direktorica občinske
uprave. Zoper izdani sklep lahko prejemnik
vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema, županu Občine Ravne na Koroškem.
VIII. Oseba, pooblaščena za posredovanje informacij in razpisni dokumentaciji
Pooblaščena oseba za posredovanje informacij in razpisni dokumentaciji je Mateja
Šumnik na Uradu za operativne in splošne
zadeve, tel. 02/82-16-023 ali po e-pošti: mateja.sumnik@ravne.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do konca razpisnega roka, vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne ali na spletni strani, www.ravne.si (pod
rubriko: Javni razpisi/Javni razpisi in pozivi).
IX. Rok za prijavo in način dostave
Vloge sprejema Občina Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
do 16. 4. 2012. Šteje se, da je vloga prispela
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do dne 16. 4. 2012 do 12. ure
oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem.
Odpiranje vlog bo v torek, 17. 4. 2012 ob
11. uri, v sejni sobi občine.
X. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Komisija, ki jo imenuje župan, bo najkasneje v 15 dneh po zaključku razpisa pripravila predlog izbora programov, in ga posredovala Odboru za gospodarstvo v obravnavo
in potrditev.
Prosilci bodo o odobritvi oziroma zavrnitvi vloge pismeno obveščeni v roku 30 dni
po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci
programov bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.
Občina Ravne na Koroškem

javni razpis
za sofinanciranje ekipnih državnih
tekmovanj v letu 2012 v Občini Zagorje
ob Savi (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov najema dvoran oziroma vzdrževanje
igrišč, ter stroškov tekmovanj (prijavnin,
stroškov sodnikov in tehničnih delegatov,
ter stroškov prisotne zdravstvene službe na
tekmah) športnih društev in klubov, ki sodelujejo v kolektivnih ekipnih državnih tekmovanjih. Tekmovalci, ki nastopajo v teh
ekipah, nimajo možnosti individualnega nastopanja.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo športna društva oziroma klubi, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so organizirani v skladu z določili Zakona o društvih,
– delujejo lokalno in imajo sedež v Občini
Zagorje ob Savi,
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa,
– sodelujejo v najvišjih državnih tekmovanjih,
– so v primeru, da je bil njihov program
v preteklem letu sofinanciran iz občinskega
proračuna, predložili vsebinsko in finančno
poročilo o realizaciji sofinanciranih programov,
– pojavljajo se v osrednjih slovenskih
medijih,
– imajo množičen obisk na prireditvah.
3. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj za
leto 2012 je 52.060,00 €.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno na predpisanih obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije. Vsebovati mora vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si. V času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni
Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom: vloga na predpisanih obrazcih se odda v zaprti kuverti
z navedbo naslova naročnika in vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis ekipna tekmovanja – 2012». Na hrbtni strani
kuverte mora obvezno biti naveden naslov
pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Vlasta Šribar,
tel. 03/56-55-718).
8. Rok za predložitev vlog: upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 27. marca 2012,

do 12. ure. Nepravočasne prijave ne bodo
obravnavane.
9. Izid razpisa: odpiranje prispelih vlog
na razpis ne bo javno. O izidu razpisa bodo
prijavitelji pisno s sklepom obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za
prijavo na ta razpis. O morebitni pritožbi
zoper sklep odloča župan občine. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izvajalci. O pritožbi odloči župan, njegova
odločitev je dokončna.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 322-0001/2012-211
Ob-1864/12
Občina Ravne na Koroškem, v skladu
s sprejetim Odlokom o proračunu Občine
Ravne na Koroškem za leto 2012 (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 7/2012) in sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 11/06) objavlja
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev za
sofinanciranje programov na področju
turizma v Občini Ravne na Koroškem
v letu 2012
I. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ravne
na Koroškem za leto 2012.
II. Višina razpoložljivih sredstev
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje letnih programov na področju turizma
je na proračunski postavki:
– 45141821 – Financiranje društev na
področju turizma 3.555,00 € in
– 45041837 – Turistične prireditve
7.650,00 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2012.
III. Namen sredstev in upravičenci:
– za redne dejavnosti turističnih društev,
– za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in
širšega pomena,
– za izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– za spodbujanje lokalnega prebivalstva
za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma,
– za akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine in urejanju okolja,
– za aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
– za izvajanje projektov, ki povezujejo
več društev in drugih turističnih organizacij.
Upravičenci do sredstev so izvajalci na
področju turizma (turistična društva ter pravne in fizične osebe), ki izvajajo dejavnosti,
opredeljene v javnem razpisu.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem,
– so registrirani za izvajanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov,
– društva morajo imeti urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih,
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čine Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila
Snežnik, št. 5/03), Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
programov turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 33/08, z dne
4. 4. 2008) in Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 108/11, z dne 29. 12. 2011), objavlja župan Občine Ilirska Bistrica
javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih
društev v Občini Ilirska Bistrica
v letu 2012
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica, ki izpolnjujejo pogoje iz
3. člena Pravilnika o sofinanciranju turistične
dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica.
Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2012
in praviloma obsegajo naslednje vsebine:
– izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in
drugih prireditvah doma in v tujini,
– izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice, DVD-ji in podobno),
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter ljudskih običajev,
urejanje in olepševanje okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih dejavnosti: urejanje in vzdrževanje
kolesarskih, sprehajalnih in konjeniških poti,
ipd.,
– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, čezmejno sodelovanje,
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za
namene pospeševanja turizma: organizacija
delavnic, predavanj, izobraževanje članov,
– oblikovanje in trženje turističnih pro
izvodov in turistične ponudbe kraja.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Upravičenci do sredstev so društva, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine
Ilirska Bistrica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju
turizma,
– da izvajajo organizirano redno aktivnost.
3. Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001424 Sofinanciranje turističnih društev, v višini 6.300,00 €.
4. Višina sofinanciranja: prijave na razpis
bodo ovrednotene s točkami na podlagi meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Obdobje za porabo sredstev: rok za
realizacijo odobrenih aktivnosti je do 31. 12.
2012, rok za oddajo zadnjega zahtevka, finančnega in vsebinskega poročila je petek,
9. 11. 2012, za odobrene aktivnosti, ki se
bodo izvajale po 9. novembru 2012, pa do
16. 1. 2013.
6. Vsebina prijave
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije,
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– program dela društva s finančnim predračunom in viri financiranja za vsako prijavljeno aktivnost posebej,
– poročilo o že izvedenih aktivnostih
v letu 2012,
– izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo, da kopije priloženih dokumentov ustrezajo originalom,
– seznam članov društva, ki so poravnali
članarino za tekoče leto.
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali
pridobi s spletne strani občine, http://www.
ilirska-bistrica.si.
7. Rok in naslov za vložitev vloge
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele do 30. marca 2012, do 9. ure, osebno
v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica
ali kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica.
Vloge morajo biti oddane na obrazcu razpisne dokumentacije in poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne
odpiraj – javni razpis – turizem 2012«.
Upoštevane bodo pravočasne, pravilno
opremljene in popolne vloge, ostale vloge
bodo zavržene kot nepopolne.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev sofinanciranja mora vsaka
vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec
razpisne dokumentacije,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva javni razpis in
razpisna dokumentacija,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila javnega razpisa.
8. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo odločal župan Občine Ilirska Bistrica. Sklep bodo prosilci prejeli predvidoma
v roku 30 dni od odpiranja prijav. S prejemniki sredstev bo občina sklenila pogodbe
o sofinanciranju.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku osem dni od odpiranja pisno pozove,
da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od
dneva prejema poziva. Nepopolne vloge, ki
jih predlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo. Odpiranje vlog bo naslednji delovni dan po izteku roka za oddajo
vlog. Odpiranje vlog ni javno.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na tel. 05/71-12-315, osebno pri
Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 330-10/2012
Ob-1876/12
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07, 114/77 – ZIPRS0809, 61/08,
99/09 – ZIPR1011), Pravilnika o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 59/07) in
sprejetega Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2012 (Uradni list RS, št. 18/12),
objavlja Občina Krško
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javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Krško
za leto 2012
I. Predmet javnega razpisa
Občina Krško (v nadaljevanju: občina)
razpisuje nepovratna finančna sredstva za
uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja za leto 2012, ki se
dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2012, v okvirni višini 136.000 EUR.
Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku)

Višina sredstev v EUR

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(9. člen pravilnika)

107.000

Varstvo tradicionalne krajine in stavb (10. člen pravilnika)

10.000

Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (11. člen pravilnika)

500

Pomoč za zaokroževanje zemljišč (12. člen pravilnika)

500

Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (13. člen
pravilnika)

4.500

Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
(16. člen pravilnika)

10.000

Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij (19. člen
pravilnika)

3.500

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Krško za leto 2012.
III. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju
v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika,
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe
v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel
javna sredstva Republike Slovenije ali EU,
do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo
mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem
izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec – majhno ali
srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba),
mora predložiti dokazilo, da je registriran za
opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
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(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov
in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za
refinanciranje obresti, investicij v prostore
v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in
naložbe izven območja občine.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo
o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni
prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih
sredstev (državnih ali EU).
(11) Mikropodjetja ter mala in srednje
velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju
Občine Krško, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma
v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih
površin, ki ležijo na območju Občine Krško.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega
razpisa.
IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev
Skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev je
107.000 EUR (PP 5001).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti in
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo
ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi,..),
– stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki,...),
– stroški postavitve večletnih nasadov,
kot so: stroški priprave izvedbenega načrta
za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za
ograjo, nakup in postavitev mrež proti toči
in nakup večletnega sadilnega materiala,
razen jagod,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka
in plastenjaka,
– izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ali leseno ograjo in
pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
kmetijskih zemljišč, ob upoštevanju naravovarstvene zakonodaje (stroški za manjša
zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal,
zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški
strojnih storitev).
Upravičenci:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,
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– tekoče stroške proizvodnje,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so sofinancirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2011 ali že za leto 2012 Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za objekt,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga
izdela strokovna oseba,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta, finančno ovrednoten
popis in program del, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba,
– kopijo katastrskega načrta za postavitev trajnega nasada.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi predračuni, računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva za tekoče leto vlaganj,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti in za investicije, ki so bile
izvedene na osnovi kredita ali leasinga,
– izpis iz registra vinogradov in registra
kmetijskih gospodarstev, ki ga izda UE je
priloga ob zahtevku,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali
vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma
drugih površin,
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– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil(a) sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev,
– pri napravi pašnikov in izvedbi malih
agrarnih operacij znaša minimalna površina
0,50 ha ter postavitvi proti točnih mrež in postavitvi večletnih nasadov znaša minimalna
površina 0,25 ha.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40 % upravičenih stroškov za ostala
območja,
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči
za naložbe kmetij mladi kmet v petih letih
od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva,
mora biti ta nosilec kmetijskega gospodarstva, mlajši od 40 let, gre za njegov prvi
lastniški prevzem, ima stalno prebivališče
na naslovu kmetije in se obvezuje, da bo
opravljal dejavnost skladno z načrtom gospodarjenja kmetije,
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
3.000 EUR v enkratnem znesku in največ
30.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih
računov. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit,
– skupna vrednost vseh prijavljenih del
pri napravi pašnikov, napravi trajnih nasadov, proti točnih mrež in izvedbi malih
agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč
na upravičenca znaša najmanj 1.000 EUR
in največ 30.000 EUR. To je razvidno iz
priloženih predračunov in sicer pri stroških
za nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ali leseno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke in pri stroških
izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih
zemljišč (stroški za manjša zemeljska dela,
ki ne pomenijo večjega posega v prostor,
stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja
zemljišč, nasipanja, stroški strojnih storitev).
Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v višini do 50 % na OMD in do
40 % za ostala območja,
– 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.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
10.000 EUR (PP 5004).
Predmet podpore:
V okviru ukrepa je predvideno sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti –
objektov/tradicionalnih stavb skupnega pomena, zaščitenih z občinskim odlokom ali

so vpisani v Register nepremičnin kulturne
dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno
za kulturo ali ima objekt zgodovinski in/ali
tradicionalni pomen, kar izkazuje z kulturno
varstvenim mnenjem in sicer za:
a) naložbe ali prizadevanja, namenjena
ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
b) naložbe ali prizadevanja za varstvo
dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba
ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Cilji ukrepa:
– izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju,
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za
rekonstrukcijo ali obnovo oziroma sanacijo
objekta, projekt gradnje ali obnove,
– stroški nakupa materiala in izvedbe
del.
Pomoč se ne odobri za:
– davke, takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine in investicije, ki so financirane iz
drugih javnih sredstev Republike Slovenije
in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2011 ali 2012 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja ali posestni list,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za objekt,
– mnenje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– naložba mora biti na območju Občine
Krško,
– predložen mora biti načrt obnove,
– predloženi morajo biti predračuni.
Upravičenci:
– mikropodjetja, oziroma kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež objekta
v Občini Krško.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– za neproizvodne objekte do 100 % dejanskih stroškov,
– za proizvodna sredstva na kmetijah do
60 % dejanskih stroškov oziroma do 75 %
na OMD (kmetijska poslopja: kašče, kozolci, čebelnjaki, mlini, žage), če naložba ne
povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti
kmetije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
500 EUR (PP 5003).
Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija
v tekočem koledarskem letu, kot to določa
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih pre-
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mij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in
ribištva za leto 2012 na nacionalnem nivoju
in sicer za:
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, ki od 1. januarja 2012 sklenejo zavarovalno plico pri
izvajalcih zavarovanj.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga
vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2011 ali 2012 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2012
s priloženim računom.
Upravičenci:
Upravičenci so mala in srednje velika
podjetja, oziroma kmetijska gospodarstva,
ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sklenjeno zavarovalno polico
za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– pogoji, v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto,
za leto 2012,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike
Slovenije, znaša razliko pomoči do 50 %
upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Okvirna višina razpisanih sredstev:
500 EUR (PP 5069).
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje stroškov pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2011 ali 2012 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja ali posestni list,
– kopijo katastrskega načrta,
– notarsko overjeno pogodbo o menjavi
zemljišč,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla od 1. 1. 2012,
– v primeru, da prijavitelj ob prijavi priloži predračune za stroške nastale pri iz-

dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.),
– reference in dokazila o izvajanju storitev na področju tehnične pomoči v kmetijstvu,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100 % upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev in
ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
– pomoč se dodeli izvajalcu, ki je ponudil
najugodnejšo ponudbeno ceno, če sta za
isti naslov ali temo izobraževanja podala
vlogo dva ali več vlagateljev,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
Pomoči de minimis
Splošna določila za ukrepe pomoči »de
minimis«:
Pomoči dodeljene istemu vlagatelju (fizični ali pravni osebi) ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo
v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Pomoč ni pogojena s prednostjo rabe
domačega blaga pred rabo uvoženega.
Do de minimis pomoči niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
a. ribištva in ribogojstva,
b. premogovništva,
c. primarne proizvodnje kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
d. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k
Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki
so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih
zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na primarne pro
izvajalce,
e. podjetja v težavah,
f. pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo
namenjene za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Pomoč ni namenjena izvozu oziroma
z izvozom povezanim dejavnostim v tretje
države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
6. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
10.000 EUR (PP 5065).
Predmet podpore
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti
skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),

vedbi pravnega posla, potem priloži račune
in notarsko overjeno pogodbo pri zahtevku
za izplačilo.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo znaša 0,3 ha,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v višini do 100 % dejansko nastalih upravičenih stroškov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
5. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
4.500 EUR (PP 5002).
Predmet podpore je:
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin za
ustrezno registrirane pravne osebe, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči
v kmetijstvu za kmetovalce iz občine za naslednje teme:
– Predstavitev in demonstracija sadjarsko vinogradniške tehnike
– Določanje optimalnih rokov dozorevanja sadja
– Uvajanje manj zastopanih sadnih vrst
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov
usposabljanja,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih
dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih
držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške za storitve povezane
z običajnimi operativnimi stroški podjetja,
na primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki so predmet podpore,
– predračun, oziroma ponudbo, ki se glasi na naziv izvajalca,
– v primeru, da je upravičenec malo ali
srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik
ali pravna oseba), mora predložiti izpis iz
AJPES-a, da podjetje ni v težavah.
Upravičenci:
– pooblaščene in registrirane organizacije in pravne osebe, ki opravljajo storitve na
področju kmetijstva za kmetovalce iz Občine
Krško.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
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– prodajo kmetijskih pridelkov s kmetije
in z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga
kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, domača obrt,
– druge dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– splošni stroški, kot so upravni in pravni.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2011 ali 2012 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– račune za nakup opreme oziroma račune o izvedenih delih, ki se glasi na nosilca
dopolnilne dejavnosti,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le – ta
še ni registrirana,
– mnenje o ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba, če je
investicija večja od 50.000 EUR,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za gradnjo,
– v primeru, da je vlagatelj malo ali srednje podjetje, mora predložiti izpis iz AJPES-a, da podjetje ni v težavah,
– listino, ki izkazuje lastnino ali mapno
kopijo.
Upravičenci do sredstev:
– nosilci kmetijskih gospodarstev ali nadomestni člani, ki se ukvarjajo ali se bodo
ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež
in kmetijske površine na območju Občine
Krško.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo,
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– računi, oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2012 dalje,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50 %
upravičenih stroškov investicije,
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
3.000 EUR in največ 34.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit.
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Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukre-

– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
Druge vrste pomoči
7. Štipendiranje bodočih prevzemnikov
kmetij – Ukrep 9
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
3.500 EUR (PP 5002).
Predmet podpore:
Predmet podpore je finančna pomoč
pri izobraževanju rednih dijakov, študentov
kmetijskih strok iz Občine Krško, ki bodo po
končanem šolanju ostali in delali na domači
kmetiji.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto 2011 ali 2012 Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o vpisu na VI. ali VII. stopnjo
izobraževalnega programa,
– potrdilo o katastrskem dohodku.
Upravičenci:
– udeleženci rednega izobraževanja IV.,
V., VI. in VII. stopnje kmetijske in gozdarske
smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij
s sedežem na območju Občine Krško.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenec ima stalno prebivališče
v Občini Krško in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v Občini Krško,
– upravičenec je lahko le eden iz kmetijskega gospodarstva.
Finančne določbe:
– do 450 EUR/učenca v tekočem letu.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo
na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do:
– ponedeljek, 23. 4. 2012 za ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva, tehnična
podpora, varstvo tradicionalne krajine in
stavb, zaokroževanje zemljišč, zavarovanje
in naložbe v dopolnilne dejavnosti.
– petka, 28. 9. 2012 za ukrep: prevzemnik kmetije na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14,
8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno
Občine ter opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
Ne odpiraj »JR – naložbe«
Ne odpiraj »JR – varstvo stavb«
Ne odpiraj »JR – zavarovalne premije«
Ne odpiraj »JR – zaokrožitev zemljišč«
Ne odpiraj »JR – tehnična podpora«
Ne odpiraj »JR – dopolnilna dejavnost«
Ne odpiraj »JR – prevzemnik kmetije«.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok
za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne

vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se
zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan občine.
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
V obrazložitvi sklepa se opredeli še namen
ter opravičljive stroške za katere so bila
sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo
za katera so sredstva namenjena in sicer za
ukrepe: Naložbe v kmetijska gospodarstva,
Varstvo tradicionalne krajine in stavb in Zagotavljanje tehnične podpore.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku
8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško.
O pritožbi odloči župan, njegova odločitev
je dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2012, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna. Pogoj za
dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2012.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca, na podlagi zahtevka.
Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Krško najkasneje do:
– 7. 9. 2012 za ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva.
– 31. 10. 2012 za ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva za izvedbo agromelioracijskih del in napravo trajnih nasadov,
zavarovanje, tehnična podpora, naložbe
v dopolnilne dejavnosti na kmetiji, varstvo
tradicionalne krajine in stavb, zaokrožitev
zemljišč in prevzemnik kmetije.
Zahtevku morajo biti priložena: pogodba,
dokazila o plačilu in računi oziroma dokumentacije glede na posamezen ukrep.
Računi in dokazila o plačilu računov ter
potrdila za izvedene aktivnosti ukrepov: Naložbe v kmetijska gospodarstva, Varstvo tradicionalne krajine in stavb ter Zagotavljanje
tehnične podpore, morajo biti z datumom po
prejemu sklepa, raze za aktivnosti v okviru
dopolnilnih dejavnosti, katerih računi so lahko od 1. 1. 2012. Račune z datumom pred
izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po 7. 9. 2012, oziroma po 31. 10. 2012
komisija ne bo upoštevala.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni
od datuma odpiranja prijav.
VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.
krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ
14, 8270 Krško.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dodatne informacije posreduje Magda
Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od
8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 478-006/2012-001
Ob-1877/12
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, na podlagi
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega
načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Gorenja vas - Poljane za leto
2012, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas.
II. Predmet prodaje
Poslovna stavba na naslovu Todraž 1,
4224 Gorenja vas (parc. št. 432/1, k.o. Dolenja Dobrava – poslovna stavba z neto
tlorisno površino 874,40 m2 in s pripadajočim zemljiščem (parkiriščem in dvoriščem)
v izmeri 2.056 m2).
Predmet prodaje so pisarniški prostori
z izjemo dveh pisarn v pritlični etaži stavbe,
ki imata pravico do souporabe skupnih prostorov. Skupni prostori (hodnik, stopnišče,
vhod, sanitarije, telefonska centrala, toplotna postaja) ter zunanje dvorišče in parkirišče, bodo po izdelavi Akta o oblikovanju
etažne lastnine v skupni rabi in v solastnini
vseh imetnikov lastninske pravice v poslovni stavbi.
Ponudba posameznega ponudnika se
lahko nanaša na enega ali več delov stavbe
iz prejšnjega odstavka, kateremu pripada
sorazmerni del pripadajočega zemljišča.
Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine je
urejeno, nepremičnina je komunalno opremljena. Del poslovne stavbe je obremenjen
z najemnim razmerjem.
III. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino znaša
466,54 EUR/m2, v ceno pa je že vključen
tudi solastninski delež na pripadajočem zemljišču. Prodaja nepremičnine pod ceno,
nižjo od izklicne, ni možna.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet
z nepremičninami (2 %). Davek na promet
z nepremičninami, stroške overitve pogodbe
ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo, plača kupec.
IV. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Prodajalec
si pridržuje pravico pred končnim izborom
opraviti dodatna pogajanja s posameznimi
ponudniki.
V. Varščina za resnost ponudbe
Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni
do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 % ponujene cene
na transakcijski račun Občine Gorenja vas
- Poljane, številka 01227-0100007212, odprt
pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, območna enota Kranj, ter obvezno navesti namen nakazila: varščina, pri nakazilu
pa navesti model 00, sklic 724. Izbranemu
ponudniku bo varščina brezobrestno všteta
v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po
končanem izboru najugodnejšega ponudni-

ka. Potrdilo o vplačilu varščine je obvezni
sestavni del ponudbe.
VI. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– fizične osebe in samostojni ponudniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega ter začasnega bivališča, EMŠO, davčno številko
in številko TRR,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko TRR
ter podatke o zakonitem zastopniku,
– navedbo ponujene cene za nepremičnine na obrazcu, ki ga ponudnik dobi na
sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali na
spletnih straneh občine.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki ga potrdi
poslovna banka, ki je izvedla plačilo,
– pisno izjavo, da so ponudniku jasne
vse točke iz tega razpisa ter da se z njimi
strinja in da sprejema razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba
ponudnika.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje
župan, in sicer na podlagi merila najvišje
ponujene cene.
Pred dokončnim izborom lahko komisija pozove posamezne ponudnike k oddaji
nove ponudbe ali z njimi opravi dodatna
pogajanja.
Komisija bo vse ponudnike obvestila
o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb
oziroma v 30 dneh po opravljenih dodatnih
pogajanjih.
Izbrani ponudnik mora najkasneje
v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri in
poziva k podpisu predpogodbe s prodajalcem skleniti predpogodbo za nakup nepremičnine. Če izbrani ponudnik v navedenem
roku ne podpiše predpogodbe, velja da je
odstopil od ponudbe. V tem primeru ima Občina Gorenja vas - Poljane pravico obdržati
dano varščino.
Po zaključku postopka izbire najugodnejšega ponudnika oziroma ponudnikov
(po sklenitvi predpogodb) bo, skladno
s prejetimi ponudbami in izvedenimi pogajanji, izdelan Akt o oblikovanju etažne
lastnine in vknjižena etažna lastnina v zemljiško knjigo. Stroške izdelave Akta o oblikovanju etažne lastnine nosi Občina Gorenja vas - Poljane.
Po pravnomočnosti sklepa o vknjižbi etažne lastnine v zemljiško knjigo bo prodajalec ponudnika pozval, da mora najkasneje
v 15 dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe s prodajalcem skleniti kupoprodajno
pogodbo za nakup nepremičnine. Če kupec
v navedenem roku ne podpiše kupoprodajne pogodbe, velja da je kupec odstopil od
ponudbe. V tem primeru ima Občina Gorenja vas - Poljane pravico obdržati dano
varščino.
Izbrani ponudniki bodo lahko, po podpisu predpogodbe, za čas do prenosa lastništva s kupoprodajno pogodbo, z Občino
Gorenja vas - Poljane sklenili najemno pogodbo za poslovne prostore, ki bodo predmet predpogodbe.
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Celotno kupnino bo kupec poravnal
v roku 30 dni od podpisa kupoprodajne pogodbe na EZR prodajalca, Občine Gorenja
vas - Poljane. Plačilo kupnine v tem roku
bo predstavljalo bistveno sestavino kupoprodajne pogodbe.
VIII. Dodatni pogoji prodaje:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno; poznejše reklamacije se
ne upoštevajo,
– Občina Gorenja vas - Poljane lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge, pri čemer se ponudnikom
vrne plačana varščina, ponudnikom pa se
lahko povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo
s ponudnikom, ki predloži najugodnejšo ponudbo, je izključena,
– dana ponudba veže ponudnika še
60 dni po izteku roka za oddajo ponudb,
– prodajalec si bo s kupoprodajno pogodbo izgovoril odkupno pravico, da je pri
morebitni prodaji nepremičnin, ki so predmet tega javnega povabila, kupec dolžan
nepremičnino najprej ponuditi v odkup prodajalcu (Občini Gorenja vas - Poljane; odkupnemu upravičencu), in sicer pod enakimi
pogoji, kot jo Občina Gorenja vas - Poljane
prodaja kupcu s to pogodbo (vrniti kupnino
brez obresti). Občina Gorenja vas - Poljane bo lahko to odkupno pravico uveljavljala
v 15 letih po podpisu kupoprodajne pogodbe, ta pravica pa bo vpisana tudi v zemljiški
knjigi. V primeru vlaganj kupca v predmetne
nepremičnine se bodo le-ta ocenila po sodno zapriseženem cenilcu ter upoštevala pri
določitvi kupnine,
– ponudbe, ki bodo nižje od izklicne
cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali v nasprotju s tem razpisom
oziroma bodo nepopolne, se ne bodo upoštevale,
– zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine.
S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel
tudi naslednje obveznosti:
– da bo sam nosil vse stroške, povezane
z morebitno adaptacijo kupljenih prostorov
(npr. stroški rušenja, gradnje, pridobivanja
soglasij in dovoljenj itd.),
– da bo dovolil prekope zemljišča zaradi
izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali novega javnega infrastrukturnega
omrežja ter da bo v ta namen s prodajalcem
sklenil ustrezne služnostne pogodbe.
Obveznosti iz te točke bodo bistveni sestavni del kupoprodajne pogodbe in njihova
kršitev bo lahko predstavljala podlago za
odstop prodajalca od pogodbe.
IX. Rok za oddajo ponudb
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 16. 4. 2012 do
12. ure na naslov: Občina Gorenja vas Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas. Na kuverti mora biti vidno navedeno:
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine« in polni naslov ponudnika. Javno
odpiranje ponudb bo 16. 4. 2012 ob 13. uri,
v sejni sobi na sedežu prodajalca. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
X. Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremičnini, ki se prodaja, na
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tel. 04/518-31-24. Ogled nepremičnine je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Gorenja vas - Poljane
Št. 3828-3/2012
Ob-1883/12
Občina Prebold, Hmeljarska 3, 3312 Prebold, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) objavlja
javni razpis
za nakup nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
I. Kupec: Občina Prebold, Hmeljarska 3,
3312 Prebold.
II. Predmet je nakup prostorov v velikosti
300 m2, primernih za izvajanje turističnih,
razstavnih in muzejskih dejavnosti v Občini
Prebold.
III. Pogoji nakupa:
1. prostori morajo biti komunalno in energetsko opremljeni, s primernimi zunanjimi
površinami ter dostopni tudi gibalno oviranim osebam.
2. nepremičnina mora biti bremen prosta
in z urejenim zemljiškoknjižnim vpisom.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe.
V. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom;
– EMŠO oziroma matično številko ter
davčno številko ponudnika;
– pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, za katero se
podaja ponudba;
– opis nepremičnine in prostorov,
– natančno navedeno odkupno ceno za
nepremičnino,
VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
1. Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje 20. dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov:
Občina Prebold, Hmeljarska 3, 3312 Prebold
z oznako »Ne odpiraj-javni razpis TI center«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan
polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe
lahko ponudniki oddajo osebno v tajništvu
Občine Prebold ali pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko. Kolikor 20. dan pade na dela
prosti dan se za zadnji dan oddaje ponudbe
šteje prvi naslednji delovni dan.
2. Odpiranje ponudb ne bo javno.
3. Odpiranje ponudb bo opravila komisija
4. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 30. dneh od odpiranja ponudb.
5. Kupec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o nakupu nepremičnine.
VII. Dodatne informacije so na voljo na
tel. 03/703-64-00.
Občina Prebold
Št. 301-1/2011-44
Ob-1884/12
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2012 (Uradni list
RS, št. 10/12) in 37. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list
RS, št. 25/11, 13/12, v nadaljevanju: odlok)
objavlja Mestna občina Nova Gorica

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje promocijskih
aktivnosti podjetij
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(v nadaljevanju občina).
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti podjetij,
ki se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini in sofinanciranje promocijskih akcij podjetij.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega
podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove
rasti ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami
ter gospodarstvom.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je
30.000 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.027 – Finančne spodbude za
razvoj podjetništva.
V. Upravičenci
1. Do sredstev so upravičena naslednja
podjetja:
1) podjetje ima sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica in ima
najmanj eno zaposleno osebo
2) Podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:
– ribištvo in ribogojstvo, kakor jih zajema
Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
– premogovništvo, kakor so opredeljena
v Uredbi (ES) št. 1407/2002,
– primarna proizvodnja kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelava in trženje kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi
v primeru, če je znesek pomoči določen
na podlagi cene ali količine zadevnih pro
izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na
trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se
v celoti ali delno prenese na primarne pro
izvajalce,
– cestnoprometni sektor in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz
tovora.
3) Podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS,
št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri
leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo
merila za stečajni postopek po predpisih, ki
urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih

dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki
je prikazan v računovodski evidenci in je
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije.
4) Podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje.
5) Podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči.
6) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje
države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
7) Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga.
8) Če je prejemnik za iste upravičene
stroške že prejel ali namerava prejeti tudi
drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
9) Podjetje ima pravočasno in v celoti
izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine
Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova
Gorica.
10) Podjetje ima poravnane vse davke
in prispevke.
11) Skupna višina pomoči, dodeljena
istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne bo presegla 200.000,00 EUR
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne
glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja meja pomoči
100.000,00 EUR).
VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev:
– podjetje se udeleži določenega sejma
ali razstave doma ali v tujini,
– podjetje izvede promocijsko akcijo,
– na podlagi tega javnega razpisa bo
sofinancirana samo ena udeležba na sejmu
ali razstavi doma ali v tujini in samo ena
promocijska akcija.
VII. Upravičeni stroški
Naročnik bo upravičencem sofinanciral
naslednje upravičene stroške:
– stroške najema sejemskega prostora
in postavitve stojnice na sejmu ali razstavi
doma ali v tujini za udeležbo na določenem
sejmu ali razstavi,
– stroški priprave in organizacije promocijske akcije (najem tehnične in druge
prireditvene opreme, najem prostora, stroški oglaševanja in izdelave promocijskega
materiala prireditve, oglaševanje prireditve,
stroški izvedbe drugega programa zunanjih izvajalcev prireditve, ki so del aktivnosti
osrednje prireditve, avtorski honorar izvajalcev programa prireditve ter nadomestila za
zaščito avtorskih in drugih del, stroški čiščenja po prireditvi, stroški varovanja prireditve,
stroški nujne medicinske pomoči, gasilcev).
Za promocijsko akcijo se šteje celodnevna prireditev namenjena širši javnosti, na
javnem ali zasebnem prostoru, kjer podjetje predstavlja svojo dejavnost.
Promocijska akcija ne sme potekati
v okviru sejma.
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Kot upravičeni stroški se ne upoštevajo
tisti stroški, kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do
drugega kolena, med zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter
med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki
je ustanovitelj s.p. tudi lastnica gospodarske
družbe;
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili
veljavnega Zakona o gospodarskih družbah,
štejejo za povezane.
VIII. Višina odobrenih sredstev
Za sofinanciranje promocijskih aktivnosti
podjetij:
Skupna višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 50 % upravičenih stroškov.
Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto
stroški (brez DDV). Maksimalna višina zneska odobrenih sredstev 10.000 EUR.
V primeru, da upravičenec v roku iz XI.
točke tega razpisa promocijskih aktivnosti
ne realizira v obsegu, kot ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev
s strani naročnika sorazmerno zmanjša,
v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb
iz odloka in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev
s strani upravičenca ter višine razpoložljivih
sredstev.
IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev,
nerazdeljena sredstva:
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve
sorazmernega dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz XI. točke tega razpisa ne realizira v celoti promocijske aktivnosti, za katero
so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
V primeru, da prijavitelj v roku iz XI. točke
tega razpisa prijavljenega projekta sploh ne
realizira, izgubi pravico do dodelitve sredstev ter tudi ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu in pridobiti sredstev
na podlagi odloka.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom
sredstev, ki so v roku iz XI. točke tega razpisa v celoti realizirali promocijsko aktivnost.
Kolikor sredstva na razpisu ne bodo
porabljena, se lahko s sklepom komisije
prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu
s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni
občini Nova Gorica.
X. Merila za ocenitev vlog
Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1,2,3,4 in 5 oceni vloge organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen
za gospodarstvo (pristojni organ),
Merilo
Izvajanje promocijskih aktivnosti na domačem trgu
Izvajanje promocijskih aktivnosti na tujih trgih
Skupna promocija najmanj 5 podjetij
Podjetja do vključno 5 zaposlenih
Podjetja nad 5 zaposlenih
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– z merili št. 6 in 7 pa vloge oceni v Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova
Gorica (komisija).
Merilo
6) Promocija izdelkov lastnega razvoja
7) Promocija lastnih storitev

Točke
3
5
5
4
2

Vloge se ocenijo in glede na zbrano
število točk razvrstijo od vloge z najvišjim
številom točk do vloge z najnižjim številom
točk.
Prednost pri izboru in dodelitvi sredstev
imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril. V primeru, da imata
dva ali več upravičencev enako število točk,
ima prednost tisti upravičenec, ki prvič kandidira za sredstva iz naslova tega razpisa.
V primeru, da bo znesek zaprošenih
sredstev manjši od zneska razpoložljivih
sredstev lahko komisija vsem prosilcem dodeli maksimalno višino odobrenih sredstev
50 % upravičenih stroškov brez DDV oziroma 10.000 EUR.
XI. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV. je proračunsko
leto 2012. Sredstva bodo dodeljena tistim
promocijskim aktivnostim, ki bodo realizirane od 16. 9. 2011 do 15. 9. 2012.
XII. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 16. 4. 2012 do
14. ure. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju
od objave razpisa do 16. 4. 2012 do 14. ure.
Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkas
neje do 16. 4. 2012 do 14. ure prispela po
pošti oziroma bo osebno oddana na naslov
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 38, 1.
nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti
ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj
– Vloga na javni razpis za sofinanciranje
promocijskih aktivnosti podjetij«, in s polnim
nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec
pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni
razpis je priložen razpisni dokumentaciji in
ga prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva
na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko
od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva
oziroma izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 18. 4. 2012,
ob 9. uri. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih
dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni,
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku
roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve
vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje
vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma
z upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno
o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka razpisa.
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XIII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija
z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge,
je na voljo na Oddelku za gospodarstvo
pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje,
soba št. 32), za člane obrtne zbornice tudi
na Območni obrtni zbornici Nova Gorica,
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj
navedene elektronske naslove posreduje
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 9. in 12. uro na Oddelku za
gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica,
na tel. 05/335-01-70 (Tatjana Gregorčič) ali
na tel. 05/335-01-75 (Tanja Žgur), za člane
Obrtne zbornice na Območni obrtni zbornici,
na tel. 05/330-66-00 (Boža Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si,
Tanja.Zgur@nova-gorica.si in Boza.Lovercic@ozs.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 301-1/2011-46

Ob-1885/12

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2012 (Uradni list
RS, št. 10/12) in 37. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list
RS, št. 25/11, 13/12, v nadaljevanju: odlok)
objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij
in investicij v razširjanje dejavnosti
in razvoj, projektov inovacij
ter spodbujanje ustanavljanja
inovativnih, visokotehnološko
usmerjenih podjetij
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(v nadaljevanju občina).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
A. Sofinanciranje upravičenih stroškov
naslednjih začetnih investicij in investicij
v razširjanje dejavnosti in razvoj: materialnih investicij (nakup novih strojev in opreme)
ter nematerialnih investicij (nakup patentov,
znanja in izkušenj – know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske
opreme, ki je potrebna za izvajanje pro
izvodnih procesov).
Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje:
– obnove poslovnih in proizvodnih prostorov, strojev in opreme;
– nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanje zemljišč;
– gradnje in/ali nakupa objekta;
– investicij v opremo poslovnih prostorov
(npr. pohištva, klimatskih naprav, ipd.);
– nakupa drobnega inventarja in materiala (Slovenski računovodski standardi 1,
Uradni list RS, 18/05, Računovodski standard 1 – točka 1.47);
– računalnikov, tiskalnikov in programske
opreme, razen tiste programske opreme, ki
je potrebna za izvajanje proizvodnih procesov.
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B. Sofinanciranje upravičenih stroškov
naslednjih projektov inovacij:
Pridobitev patenta, zaščita blagovne
znamke ali pridobitev patenta za krajšo
dobo in izdelava prototipa za gospodarsko
dejavnost.
C. Sofinanciranje upravičenih stroškov
za ustanavljanje inovativnih, visokotehnološko usmerjenih podjetij:
Upravičeni stroški so računalniška oprema, stroški promocije, najem poslovnih prostorov, stroški patentne zaščite in drugi stroški potrebni za ustanovitev podjetja.
III. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je vzpostavitev
učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh
fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi
organizacijami ter gospodarstvom.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 240.000 EUR, od tega je za ukrep
A namenjenih 160.000 EUR, za ukrep
B 30.000 EUR, za ukrep C pa 20.000 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.027 – Finančne spodbude za
razvoj podjetništva.
V. Upravičenci
Do sredstev so upravičena naslednja
podjetja:
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, projekte inovacij
ter spodbujanje ustanavljanja inovativnih, visokotehnoloških usmerjenih podjetij:
1) podjetje ima sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica ali investira na območju Mestne občine Nova Gorica (v primeru, da gre za nabavo opreme),
2) podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:
– ribištvo in ribogojstvo, kakor jih zajema
Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
– premogovništvo, kakor so opredeljena
v Uredbi (ES) št. 1407/2002,
– primarna proizvodnja kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelava in trženje kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi
v primeru, če je znesek pomoči določen
na podlagi cene ali količine zadevnih pro
izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na
trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se
v celoti ali delno prenese na primarne pro
izvajalce,
– cestnoprometni sektor in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz
tovora,
3) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS,
št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri
leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturira-

nje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo
merila za stečajni postopek po predpisih, ki
urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki
je prikazan v računovodski evidenci in je
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
4) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
5) podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
6) pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje
države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
7) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
8) če je prejemnik za iste upravičene
stroške že prejel ali namerava prejeti tudi
drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči,
9) podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine
Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova
Gorica,
10) Podjetje ima poravnane vse davke
in prispevke,
11) Skupna višina pomoči, dodeljena
istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne bo presegla 200.000,00 EUR
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne
glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja meja pomoči
100.000,00 EUR).
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj:
– imajo najmanj eno zaposleno osebo;
– na območju Mestne občine Nova Gorica investirajo v: opredmetena osnovna
sredstva za ustanovitev novega obrata ali
v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata
v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali
proizvodnega procesa in sicer v predelovalni, storitveni ali razvojno – raziskovalni
dejavnosti ali v neopredmetena osnovna
sredstva (nakup patentov, znanja in izkušenj
– know how ali nepatentiranega tehničnega
znanja ter programske opreme).
Za projekte inovacij:
– so podjetja z najmanj eno zaposleno
osebo, ki imajo sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica,
– za sofinanciranje upravičenih stroškov
za pridobitev patenta, patenta za krajšo
dobo, zaščito blagovne znamke in izdelavo
prototipa so upravičenci tudi fizične osebe
s stalnim bivališčem na območju Mestne
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občine Nova Gorica ter podjetja, ki so člani
Primorskega tehnološkega parka d.o.o. in
imajo tudi sedež v Primorskem tehnološkem
parku d.o.o.
Za spodbujanje ustanavljanja inovativnih, visokotehnološko usmerjenih podjetij:
– upravičenec je podjetje, ki ima najmanj
eno zaposleno osebo, je član Primorskega
tehnološkega parka in ki ima sedež bodisi v Primorskem tehnološkem parku bodisi
v Mestni občini Nova Gorica.
VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev:
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj
– na podlagi tega javnega razpisa bo
posameznemu upravičencu sofinancirana
le ena investicija, ki predstavlja zaključeno
celoto. V primeru, da posamezni upravičenec prijavi več takšnih investicij, bo naročnik upošteval tisto investicijo, katere znesek
upravičenih stroškov bo najvišji;
– minimalni znesek vseh upravičenih
stroškov (brez DDV) posamezne investicije
v razširjanje dejavnosti in razvoj, ki predstavlja zaključeno celoto, mora znašati vsaj
4.000,00 EUR;
– minimalni znesek vseh upravičenih
stroškov (brez DDV) posamezne začetne
investicije, ki predstavlja zaključeno celoto,
mora znašati vsaj 2.000 EUR.
Investicija se mora ohraniti na območju
občine vsaj tri leta po dodelitvi sredstev.
Za spodbujanje ustanavljanja inovativnih, visokotehnološko usmerjenih podjetij:
– na podlagi tega razpisa bodo sofinancirani stroški tistemu podjetju, ki je/bo v obdobju od 16. 9. 2011 do 15. 9. 2012 postalo
član Primorskega tehnološkega parka d.o.o.
– podjetje opravlja dejavnost na območju občin ustanoviteljic Primorskega tehnološkega parka.
VII. Upravičeni stroški:
Naročnik bo upravičencem sofinanciral
naslednje upravičene stroške:
A. Za začetne investicije in investicije
v razširjanje dejavnosti in razvoj:
– stroške materialnih investicij (nakup
novih strojev in opreme);
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, znanja in izkušenj – know how –a,
nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme, ki je potrebna za izvajanje
proizvodnih procesov)
Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za
ustanovitev novega obrata na območju občine. Za investicijo v razširjanje dejavnosti
in razvoj se šteje investicija v opredmetena
osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih
sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v občini v predelovalni, storitveni ali razvojno – raziskovalni
dejavnosti.
Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne
šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in
povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.
Kot opredmeteno osnovno sredstvo se
šteje sredstvo, ki je oziroma bo v lasti upravičenca in se uporablja pri ustvarjanju pro
izvodov ali opravljanju storitev ter se bo po
pričakovanjih uporabljalo več kot eno obračunsko leto. Kot opredmeteno osnovno
sredstvo se ne šteje sredstvo, ki se uporablja v pisarniške namene.

– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili
veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.
VIII. Višina odobrenih sredstev:
Za začetne investicije in investicije
v razširjanje dejavnosti:
Skupna višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 55 % upravičenih stroškov
celotne vrednosti posamezne investicije.
Kot vrednost posamezne investicije se
štejejo neto stroški investicije (brez DDV).
Maksimalna višina zneska odobrenih sredstev za sofinanciranje investicije znaša
20.000 EUR.
Za projekte inovacij:
Skupna višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 50 % vrednosti upravičenih
stroškov prijavljenega projekta inovacij. Pri
odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez DDV). Maksimalna višina zneska
odobrenih sredstev za sofinanciranje projekta inovacij znaša 10.000 EUR.
Spodbujanje ustanavljanja inovativnih,
visokotehnološko usmerjenih podjetij:
Znesek pomoči znaša 4.500 EUR.
Za začetne investicije in investicije
v razširjanje dejavnosti in za projekte inovacij
V primeru, da upravičenec v roku iz
XI. točke tega razpisa investicije oziroma
projekta inovacij ne realizira v obsegu, kot
ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek
odobrenih sredstev s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim
odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi
določb iz odloka in tega razpisa, rezultatov
ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih
sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela odobrenih sredstev, kolikor
v roku iz XI. točke tega razpisa ne realizira
v celoti investicije oziroma projektov inovacij, za katere so mu bila z odločbo sredstva
odobrena.
V primeru, da prijavitelj v roku iz XI.
točke tega razpisa prijavljenega projekta
sploh ne realizira, izgubi pravico do dodelitve sredstev ter tudi ne more kandidirati
na naslednjem javnem razpisu in pridobiti
sredstev na podlagi odloka.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjih dveh odstavkov te točke
nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz XI. točke tega
razpisa v celoti realizirali investicije oziroma projekte inovacij.
Kolikor sredstva na razpisu ne bodo
porabljena, se lahko s sklepom komisije
prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu
s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica.
X. Merila za ocenitev vlog
Ukrep A: Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj
Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 3, 4 in 5 oceni vloge
organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo (pristojni organ),

Nakup materialnih in nematerialnih investicij ter opravljanje storitev ni upravičen
strošek, kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do
drugega kolena, med zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter
med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki
je ustanovitelj s.p. tudi lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili
veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.
B. Za projekte inovacij
– Stroški za pridobitev patenta;
– Stroški za pridobitev patenta za krajšo dobo;
– Stroški za zaščito blagovne znamke;
– Materialni stroški za izdelavo prototipa
za gospodarsko dejavnost ter stroški dela
osebja, ki se ukvarja izključno z izdelavo
prototipa. Kot upravičeni stroški se štejejo
tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom in razvidni iz posebne pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu oziroma z aneksom
k pogodbi o zaposlitvi ali k pogodbi o delu
in so v skladu z običajnimi tržnimi cenami;
– Stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo
biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in
z običajnim poslovanjem prijavitelja.
V primeru, da gre za izdelavo prototipa
se kot upravičeni stroški ne upoštevajo tisti
stroški, ko gre za nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do
drugega kolena, med zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter
med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki
je ustanovitelj s.p. tudi lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili
veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.
C. Za spodbujanje ustanavljanja novih,
inovativnih in visokotehnološko usmerjenih
podjetij
– Računalniška oprema,
– Promocija,
– Najem poslovnih prostorov,
– Patentna zaščita,
– Drugi stroški potrebni za ustanovitev
podjetja.
Kot upravičeni stroški se ne upoštevajo tisti stroški, kjer gre za nakup oziroma
opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do
drugega kolena, med zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter
med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki
je ustanovitelj s.p. tudi lastnica gospodarske družbe;
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Merilo

Točke

1

Demografsko ogroženo območje

3

2

Podjetje do vključno 5 zaposlenih

4

3

Podjetje nad 5 zaposlenih

2

4

Podjetje je v obdobju od 2007-2011 že prejelo sredstva iz naslova tega ukrepa

0

5

Podjetje v obdobju 2007-2011 še ni prejelo sredstev iz naslova tega ukrepa

5

* Za potrebe tega razpisa se šteje za demografsko ogroženo območje, območje Trnovsko-Banjške planote (naselja Banjšice, Bate, Čepovan,
Grgar, Grgarske Ravne, Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Ravnica, Trnovo, Voglarji, Podgozd).

– z merili št. 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12 pa
vloge oceni v Komisija za pospeševanje
podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja
v Mestni občini Nova Gorica (komisija).

Merilo

Točke

6

Širitev proizvodnje v smislu bistvene spremembe proizvoda oziroma proizvodnega procesa v storitveni
dejavnosti

1

7

Širitev proizvodnje v smislu bistvene spremembe proizvoda oziroma proizv. procesa v predelovalni
oziroma razvojno-raziskovalni dejavnosti

2

8

Namen investicije je opravljanje novih storitev (pridobljena licenca, know how)

3

9

Namen investicije je opravljanje novih storitev (storitve lastnega razvoja, kar vlagatelj dokazuje
z ustreznimi dokazili)

6

10

Namen investicije je ustanovitev novega obrata (začetna investicija)

5

11

Namen investicije je proizvodnja novega izdelka (pridobljena licenca, know how,…)

4

12

Namen investicije je proizvodnja novega izdelka (produkt lastnega razvoja, kar vlagatelj dokazuje
z ustreznimi dokazili,…)

7

Ukrep B: Za projekte inovacij:
Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2 in 3 oceni vloge organ
Mestne občine Nova Gorica, pristojen za
gospodarstvo (pristojni organ),

Merilo

Točke

1) Pridobitev patenta

2

2) Zaščita blagovne znamke

1

3) Izdelava prototipa

3
– z merili št. 3, 4 in 5 pa vloge oceni
v Komisija za pospeševanje podjetništva,
zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica (komisija).

Merilo

Točke

3) Obnovljivi viri energije

1

4) Varstvo okolja

2

5)Učinkovita raba energije in zmanjšanje porabe energije

3

Ukrep C: Za spodbujanje ustanavljanja
inovativnih, visokotehnološko usmerjenih
podjetij:
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Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2 in 3 oceni vloge organ
Mestne občine Nova Gorica, pristojen za
gospodarstvo (pristojni organ),
Merilo

Točke

1. Podjetje je nastalo kot rezultat sodelovanja z akademsko sfero

4

2. Podjetje sodeluje z raziskovalnimi institucijami z območja Mestne občine Nova Gorica

3

3. Podjetje ne sodeluje z raziskovalnimi institucijami z območja Mestne občine Nova Gorica

0

– z merili št. 4, 5 in 6 pa vloge oceni
v Komisija za pospeševanje podjetništva,
zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica (komisija).
Merilo

Točke

4. Cilj ustanovitve podjetja je izdelava opredmetenega sredstva

5

5. Cilj ustanovitve podjetja je izdelava neopredmetenega sredstva

1

6. Podjetje deluje na področju razvoja novih, okolju prijaznih materialov in tehnologij, na področju biotehnologije
in energetike

4

Za ukrepe A, B in C:
Vloge se ocenijo in glede na zbrano skupno število točk razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge z najnižjim
številom točk.
Prednost pri izboru imajo upravičenci,
ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril.
V primeru, da imata dva ali več upravičencev enako število točk, ima prednost tisti
upravičenec, ki prvič kandidira za sredstva
iz naslova posameznega ukrepa.
V primeru, da bo znesek zaprošenih
sredstev manjši od zneska razpoložljivih
sredstev lahko komisija vsem prosilcem dodeli maksimalno višino odobrenih sredstev
(investicije 55 % upravičenih stroškov brez
DDV ali 20.000 EUR; inovacije 50 % upravičenih stroškov brez DDV ali 10.000 EUR).
XI. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV.,
je proračunsko leto 2012. Sredstva bodo
dodeljena tistim investicijskim projektom,
ki bodo realizirani v času od 16. 9. 2011
do najkasneje 15. 9. 2012, tistim projektom inovacij, ki bodo realizirani od 16. 9.
2011 do 15. 9. 2012 ter tistim podjetjem, ki
so/bodo postala član Primorskega tehnološkega parka d.o.o. v obdobju od 16. 9. 2011
do 15. 9. 2012.
XII. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 16. 4. 2012 do
14. ure. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju
od objave razpisa do 16. 4. 2012 do 14. ure.
Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 16. 4. 2012 do 14. ure prispela po
pošti oziroma bo osebno oddana na naslov:
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 38, 1.
nadstropje).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane
na obrazcih razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, s sklepom zavrže
pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
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strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti
in razvoj, projektov inovacij ter spodbujanje
ustanavljanja visokotehnološko usmerjenih
podjetij«, z navedenim ukrepom na katerega
se prijavljate in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme
ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen
razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo
stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva
na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko
od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva
oziroma izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 18. 4. 2012,
ob 9. uri. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih
dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni,
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku
roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve
vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje
vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma
upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno
o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka razpisa.
XIII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija
z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge,
je na voljo na Oddelku za gospodarstvo
pri Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje,
soba št. 32), za člane obrtne zbornice tudi
na Območni obrtni zbornici Nova Gorica,
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj
navedene elektronske naslove posreduje
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za
gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica,
na tel. 05/335-01-70 (Tatjana Gregorčič) ali
na tel. 05/335-01-75 (Tanja Žgur), za člane
Obrtne zbornice na Območni obrtni zbornici,
na tel. 05/330-66-00 (Boža Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si,
Tanja.Zgur@nova-gorica.si in Boza.Lovercic@ozs.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 301-1/2011-45
Ob-1886/12
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2012 (Uradni list
RS, št. 10/12) in 37. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list
RS, št. 25/11, 13/12, v nadaljevanju: odlok)
objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za subvencioniranje novih delovnih mest
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
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II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
proračunskih sredstev za sofinanciranje zaposlitve osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
– Območna služba Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod), spada v ciljno skupino, ki je
v letu 2012 s strani Območne službe Zavoda določena kot prednostna ciljna skupina in
ima stalno prebivališče na območju Mestne
občine Nova Gorica.
Kot prednostna ciljna skupina so s strani
Območne službe Zavoda v letu 2012 določene naslednje skupine brezposelnih oseb:
brezposelne osebe, ki prejemajo denarno
nadomestilo za primer brezposelnosti, brezposelne osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč, dolgotrajno brezposelne osebe
(prijavljene na Zavodu več kot 1 leto), osebe, starejše od 50 let, osebe brez izobrazbe
ter iskalci prve zaposlitve.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je na en strani spodbujanje
zaposlovanja in pomoč pri ohranjanju zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih oseb,
na drugi strani pa vplivanje na ozaveščanje
delodajalcev in širše javnosti k odpravljanju predsodkov, povezanih z zaposlovanjem
le-teh skupin na trgu dela.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina proračunskih sredstev,
ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je
20.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1003/09003 – Nova delovna mesta in
samozaposlitve.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Kolikor sredstva na razpisu ne bodo
porabljena, se lahko s sklepom komisije
prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu
s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni
občini Nova Gorica ali pa se znesek pomoči
poviša.
V. Upravičeni stroški in višina pomoči
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški dela plače osebe, ki spada v prednostno
ciljno skupino na podlagi mnenja zavoda ter
ima stalno prebivališče na območju Mestne
občine Nova Gorica.
Kot prednostna ciljna skupina so s strani
Območne službe Zavoda v letu 2012 določene naslednje skupine brezposelnih oseb:
brezposelne osebe, ki prejemajo denarno
nadomestilo za primer brezposelnosti, brezposelne osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč, dolgotrajno brezposelne osebe
(prijavljene na Zavodu več kot 1 leto), osebe
starejše od 50 let, osebe brez izobrazbe ter
iskalci prve zaposlitve.
Znesek pomoči znaša 3.500 EUR.
VI. Osnovni pogoji sodelovanja
Upravičenec mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1) podjetje ima sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica ali poslovno enoto na območju Mestne občine
Nova Gorica ter ima najmanj eno zaposleno
osebo;
2) podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:
– ribištvo in ribogojstvo, kakor jih zajema
Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
– premogovništvo, kakor so opredeljena
v Uredbi (ES) št. 1407/2002,

– primarna proizvodnja kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelava in trženje kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki
so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih
zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč
pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce,
– cestnoprometni sektor, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz
tovora;
3) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS,
št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri
leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo
merila za stečajni postopek po predpisih, ki
urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki
je prikazan v računovodski evidenci in je
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije;
4) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje;
5) podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči;
6) pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje
države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
7) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga;
8) če je prejemnik za iste upravičene
stroške že prejel ali namerava prejeti tudi
drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči;
9) podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine
Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova
Gorica;
10) podjetje ima poravnane vse davke
in prispevke;
11) skupna višina pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne bo presegla 200.000,00 EUR
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne
glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja meja pomoči
100.000,00 EUR).
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VII. Drugi pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
– Zaposlitev mora biti zagotovljena za
najmanj eno leto od sklenitve delovnega
razmerja.
– Prijavitelj v zadnjih 12 mesecih pred
oddajo vloge na javi razpis ni zmanjševal
števila zaposlenih, razen iz razlogov, navedenih v razpisni dokumentaciji pod točko 8
oziroma je zaposlene osebe, ki jim je prenehalo razmerje iz drugih razlogov nadomestil
z novimi zaposlitvami, ki pa niso predmet
subvencioniranja po tem javnem razpisu.
– Prijavijo se lahko delodajalci, ki zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče
na območju Mestne občine Nova Gorica, so
prijavljeni na zavodu in spadajo v prednostno
ciljno skupino na podlagi mnenja zavoda.
Naročnik bo sofinanciral maksimalno dve
novi zaposlitvi pri delodajalcu, ki se prijavlja
na razpis.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
V primeru, da prijavitelj v roku iz X. točke
tega razpisa prijavljene zaposlitve ne realizira, izgubi pravico do dodelitve sredstev ter ne
more kandidirati na naslednjem javnem razpisu in pridobiti sredstev na podlagi odloka.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razloga iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom
sredstev, ki so v roku iz X. točke tega razpisa v celoti realizirali zaposlitev.
Kolikor sredstva na razpisu ne bodo
porabljena, se lahko s sklepom komisije
prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu
s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni
občini Nova Gorica.
IX. Merila za ocenitev vlog
Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 3, 4 in 5 oceni vloge
organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen
za gospodarstvo (pristojni organ),

1. Predmet koncesije:
a) Izvajanje obvezne gospodarske javne
službe vzdrževanja javnih cest v Mestni občini Celje za obdobje 2012–2015
b) Izvajanje izbirne gospodarske javne
službe urejanja prometne signalizacije v Mestni občini Celje za obdobje 2012–2015.
2. Vrsta postopka: odprti postopek.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja:
3 leta po sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani Mestne občine Celje (www.
celje.si).
5. Način, kraj in čas oddaje vloge: prijavo
je potrebno predložiti v slovenskem jeziku,
v zapečateni kuverti z nalepljeno in izpolnjeno priloženo ovojnico in jo poslati po pošti ali vložiti osebno na naslov koncedenta,
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje. Rok za oddajo prijav je do dne
30. 3. 2012, do 11. ure.
6. 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 vsebine razpisne dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo vlogo dopolnjuje
oziroma spreminja do vključno zadnjega
dne razpisnega roka za oddajo prijave.
7. Pogoji za pravilnost prijave: naročnik
bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo le 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 (glej
točko 5.)
Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno
območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
8. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Aljaž Verdev (tel. 03/42-65-803, e-naslov: aljaz.verdev@celje.si). Naročnik bo vse odgovore na
postavljena vprašanja objavil na svoji spletni
strani (www.celje.si).
9. 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 Mestne občine Celje: www.celje.si. Naročnik
bo v tem primeri 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 prijav.
10. Kriterij in merila za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno naslednje
merilo: najnižja cena.
11. Ugotavljanje sposobnosti
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev za:
a) Izvajanje obvezne gospodarske javne
službe vzdrževanja javnih cest v Mestni občini Celje za obdobje 2012–2015;

Merilo
1. dolgotrajno brezposelni
(prijavljeni na zavodu več kot
leto dni)
2. Invalidi
3. Starejši od 50 let
4. Mladi do vključno 25 let
5. Osebe brez izobrazbe

Točke
3
2
1
5
4

Vloge se ocenijo in glede na zbrano število točk razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge z najnižjim številom točk.
Prednost pri izboru in dodelitvi sredstev
imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno
na osnovi meril.
X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
za katerega so namenjena razpisana sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2012.
Upoštevane bodo vse izbrane realizirane zaposlitve, od 16. 9. 2011 do vključno
15. 9. 2012.
XI. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis bo odprt do 16. 4. 2012.
Vloge lahko prijavitelji oddajo kadarkoli v obdobju od objave razpisa do 16. 4. 2012. Popolna vloga mora biti dostavljena na naslov:
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, do vključno
16. 4. 2012, do 14. ure. Vlogo je potrebno
oddati Mestni občini Nova Gorica v zapr-

ti ovojnici, z navedbo »Ne odpiraj – vloga
na javni razpis za subvencioniranje novih
delovnih mest« in s polnim naslovom in nazivom pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za
prijavo na javni razpis je priložen razpisni
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran
ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva
na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko
od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva
oziroma izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 18. 4. 2012,
ob 9. uri. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih
dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni,
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku
roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve
vlog niso možne.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija,
z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge,
je na voljo na Oddelku za gospodarstvo
pri Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje,
soba št. 32), za člane obrtne zbornice tudi
na Območni obrtni zbornici Nova Gorica,
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica,
vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj
navedene elektronske naslove posreduje
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, na Oddelku za
gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica
na tel. 05/33-50-170 (Tatjana Gregorčič) ali
na tel. 05/33-50-175 (Tanja Žgur), za člane
Obrtne zbornice na Območni obrtni zbornici
na tel. 05/330-66-00 (Boža Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si,
Tanja.Zgur@nova-gorica.si in Boza.Lovercic@ozs.si.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-1898/12
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. 23/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu
z Odlokom o načinu izvajanja gospodarskih
javnih služb vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije ter o podelitvi
koncesije teh gospodarskih javnih služb Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 103/11)
objavlja
javni razpis
za podelitev koncesij
a) Izvajanje obvezne gospodarske javne
službe vzdrževanja javnih cest v Mestni
občini Celje za obdobje 2012–2015
b) Izvajanje izbirne gospodarske javne
službe urejanja prometne signalizacije
v Mestni občini Celje
za obdobje 2012–2015
Naročnik: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
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b) Izvajanje izbirne gospodarske javne
službe urejanja prometne signalizacije v Mestni občini Celje za obdobje 2012–2015;
so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi
pogoji za predložitev skupne ponudbe. Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in
dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.
12. Izbira ponudnika
Koncedent bo na podlagi poročila o pregledu in presoji ponudb strokovne komisije,
najkasneje v roku 30 dni po prejemu poročila z odločbo podelil koncesiji za opravljanje
storitve, ki sta predmet javnega razpisa. Odločba se izda z omejenim rokom veljave, ki
ne sme biti daljši od enega leta. Čas veljavnosti odločbe se določi v njenem izreku. Če
v tem času ne pride do sklenitve pogodbe,
odločba o izbiri preneha veljati.
Neposredno pred izdajo odločbe o izbiri se stranke na ustni obravnavi seznanijo
s potekom postopka in njihovim uspehom
v postopku ter se jim določi rok, ki ne sme
biti daljši od 15 dni, da podajo svoje pripombe. Če v tem roku pripombe niso podane, se
šteje, da stranke nimajo pripomb.
V postopku izdaje akta o izbiri in pravnega ter sodnega varstva imajo položaj stranke le vlagatelji vlog za izvajalca javno-zasebnega partnerja in ministrstvo, v postopku
sodnega varstva pa tudi javni partner. Drugih udeležencev (strank, stranskih udeležencev) v postopku izdaje akta o izbiri ni.
Do seznanitve s potekom postopka iz
prejšnjega odstavka ni dovoljeno pregledovanje in prepisovanje spisov v tistih delih,
ki se nanašajo na vloge drugih strank v postopku in okoliščine, povezane z njimi.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni z odločbo o podelitvi koncesije za
opravljanje storitve za trg dela.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba o koncesiji po dokončnosti odločbe
o podelitvi koncesije. Če se ponudnik v roku
8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je
odstopil od ponudbe, razen če koncedent
ponudniku iz utemeljenih razlogov ne določi
novega roka.
Če izbrani prijavitelj zavrne sklenitev
koncesijske pogodbe, bo občina koncesijsko pogodbo sklenila s tistim prijaviteljem,
ki je ponudil naslednjo najnižjo ceno.
Mestna občina Celje
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Javne dražbe
Št. 478-19/2012-1204

Ob-1878/12

Občina Kočevje v skladu z določbami
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
ter občinskega letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2011,
razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v njeni lasti
1. Predmet prodaje:
Stanovanja in poslovni prostori
Izhodiščna cena stanovanj brez vključenega davka na promet nepremičnin (v
višini 2 % od končne prodajne vrednosti
kot davčne osnove) znaša:
1. Štirisobno stanovanje, posamezni
del št. 3, v stavbi št. 1086, k.o. 1577 – Kočevje, na naslovu TZO 12c, stanovanje
se nahaja v dveh etažah – nadstropju in
mansardi, parc. št. 1210/2.
Izmera: 111,20 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena.
Izklicna cena: 98.078,40 EUR.
2. Štirisobno stanovanje, posamezni
del št. 7, v stavbi št. 1086, k.o. 1577 – Kočevje, na naslovu TZO 12c, stanovanje
se nahaja v dveh etažah – nadstropju in
mansardi, parc. št. 1210/2.
Izmera: 101,74 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena.
Izklicna cena: 80.595,00 EUR.
3. Dvosobno stanovanje, posamezni
del št. 101.E, v stavbi št. 2151, k.o. 1577
– Kočevje, na naslovu UHM 3, stanovanje
se nahaja v pritličju, vložek št. 2175/20.
Izmera: 60,77 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena, stanovanje je zasedeno s strani
najemnika.
Izklicna cena: 57.730,00 EUR.
4. Poslovni prostor, posamezni del
št. 11, v stavbi št. 1600, k.o. 1577 – Kočevje, na naslovu Reška cesta 16/a.
Izmera: 57,00 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena, poslovni prostor je zaseden z
najemnikom.
Izklicna cena: 41.040,00 EUR.
5. Poslovni prostor, posamezni del
št. 3, v stavbi št. 4757, k.o. 1577 – Kočevje, na naslovu TZO 59.
Izmera: 112,81 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena, poslovni prostor je prazen.
Izklicna cena: 95.241,0 EUR.
2. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala v ponedeljek, 16. aprila 2012 ob 11. uri, v sejni
sobi Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (1.
nadstropje).
Podatke oziroma potrdila iz 3. točke
tega razpisa pa je potrebno predložiti
najkasneje do dneva pred dnevom javne

dražbe, tj. vključno do petka, 13. aprila
2012, do 14. 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
nakup 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. 012480100005213, odprtega pri UJP Novo mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine
za javno dražbo – nepremičnina (stanovanje/poslovni prostor)« (vplačnik navede tisto nepremičnino, za nakup katere
kandidira).
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 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, ki bo v primeru uspeha na
javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno
pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži njegovo pisno pooblastilo z overjenim podpisom.
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,
– navedbo nepremičnine (stanovanje/poslovni prostor), ki jo želi kupiti,
– izjavo, da je oseba državljan 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,
– izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji
javne dražbe.
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 petka, 13. aprila 2012, do
14. 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 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: najnižji znesek višanja izklicne
cene na javni dražbi znaša za stanovanja/poslovni prostor: 500,00 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 izklicana trikrat – s
tem je dražba glede določenega predmeta
končana. Ko je cena izklicana 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 izklicana
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
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba v 15 dneh po končani dražbi. 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 (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8
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dni od sklenitve pogodbe, 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.
Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno–kupljeno«, z v trenutku javne
dražbe zatečenim dejanskim posestnim
stanjem na terenu.
Notarske stroške overitve pogodbe in
stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača
kupec.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dodatne informacije o javni dražbi ter
nepremičninah je možno pridobiti pri Damirju Marinču, tel. 01/89-38-245 (pravna
vprašanja in vprašanja glede javne dražbe) ali Mojci Bence, tel. 01/89-38-235 (podatki o stanovanjih in poslovnih prostorih),
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
10. ure ter od 11. do 12. ure, ob sredah od
9. do 12. ure ter od 13. do 17. ure.
Pomožni obrazec za prijavo se nahaja
tudi na uradnih spletnih straneh Občine
Kočevje.
Občina Kočevje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Razpisi delovnih mest
Št. 06/12
Ob-1850/12
Svet zavoda Dijaškega doma Vič, Gerbičeva 51/A, 1000 Ljubljana, razpisuje na
podlagi 58. člena ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09) delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08, 58/09, 64/09, 65/09,
20/11).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Za ravnatelja/-ico je lahko imenovan,
kdor:
– izpolnjuje pogoje v skladu s 53., 58.,
92., 107.a členom ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11) ali
– izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09 – popr. in
20/11) ali
– izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI-A
(Uradni list RS, št. 64/01) ali
– izpolnjuje pogoje po 9. členu ZOFVI-H
(Uradni list RS, št. 58/09 in 65/09 – popr.),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Izbrani
kandidat/kandidatka
bo
imenovan/a za mandatno dobo 5 let.
Če bo izbran/a in imenovan/a kandidat/ka, ki ni zaposlen/a v Dijaškem domu
Vič, bo pogodba o zaposlitvi z imenovanim/o
kandidatom/ko sklenjena za določen čas, to
je za čas trajanja mandata. Predvideni začetek dela bo 18. 9. 2012 oziroma skladno
s sklepom o imenovanju.
Kandidati/ke morajo k vlogi priložiti program vodenja zavoda.
Kandidati/ke naj vloge z overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter kratkim življenjepisom vključno
z izpisom dejstev iz kazenske evidence, ki
ne smejo biti starejše od 1 meseca, pošljejo
v zaprti ovojnici, z oznako »za razpis ravnatelja/ravnateljice« in naslovijo na naslov
Svet zavoda, Dijaški dom Vič, Gerbičeva
ulica 51/a, 1000 Ljubljana, v roku 10 dni od
dneva objave tega razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo
oddana na pošto zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.
Prijavljeni/e kandidati /kandidatke bodo
prejeli pisno obvestilo o izbiri v zakonitem
roku.
Dijaški dom Vič
Št. 10
Ob-1851/12
Svet Vrtca Zarja, Zagajškova ulica 8,
3000 Celje, v skladu s 35. členom Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in

58. členom ZOFVI ((Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo (ZOFVI-UPB5), 36/08, 58/09, (64/09, 65/09 popr.)
in 20/11) ter sklepa 2. seje Sveta Vrtca Zarja
z dne 5. 3. 2012, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, ki jih določa
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
(ZOFVI-UPB5), 36/08, 58/09, (64/09, 65/09
popr.) in 20/11).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predviden začetek dela bo 1. 8. 2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju s
kratkim življenjepisom, potrdilo iz kazenske
evidence o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, s potrdilom sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku
oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna
obtožnica, s priloženo pisno izjavo, da pri
kateremkoli drugem sodišču – izven kraja
prebivališča – zoper osebo ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost) ter program vodenja
zavoda, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
v zaprti ovojnici na naslov: Svet Vrtca Zarja,
Zagajškova ulica 8, 3000 Celje, z oznako
»za razpis ravnatelja«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana
na pošto.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Vrtca Zarja Celje
Št. 103/2012
Ob-1852/12
Svet Vzgojnega zavoda Planina, Planina
211, 6232 Planina, v skladu z Zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB5. 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09
– popr. in 20/11) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje (otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami),
skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11).
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2012.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda s poudarkom na vsebini dela
strokovnih delavcev pri obravnavi otrok in
mladostnikov s kombiniranimi motnjami) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda, Vzgojni zavod Planina, Planina 211, 6232 Planina, s pripisom Za razpis
ravnatelja/ice.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
imenovanju v zakonitem roku.
Svet Vzgojnega zavoda Planina
Št. 019/2012
Ob-1853/12
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in z
58. členom ZOFVI, ter sklepa 5. seje Sveta
zavoda Glasbene šole Slovenska Bistrica,
Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08 in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 58/09 – ZOFVI-H, 64/09
in 65/09).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo
5 let. Če bo izbran in imenovan kandidat/ka,
ki ni zaposlen v Glasbeni šoli Slovenska Bistrica, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena z
imenovanim kandidatom/ko za določen čas,
to je za čas trajanja mandata.
Predvideni začetek dela je 1. september
2012.
Prijave morajo vsebovati:
– overjene kopije dokazila o izobrazbi,
pridobljenem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem
izpitu,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča,
da ni v kazenskem postopku (s priloženo
osebno izjavo, da pri katerem koli drugem
sodišču izven kraja stalnega prebivališča
zoper njega ni uveden kazenski postopek
za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od 30 dni,
– kratek življenjepis u opisom dosedanjih
delovnih izkušenj, program vodenja zavoda.
Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Glasbene šole Slovenska Bistrica, Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom
»Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
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Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda
Glasbene šole Slovenska Bistrica
Št. 04/2012
Ob-1859/12
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), z
58. členom ZOFVI ter sklepa 9. redne seje
Sveta zavoda Glasbene šole Slovenj Gradec, razpisujemo prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno
z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08 in Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09 – ZOFVI-H, 64/09 in
65/09).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za 5
let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, program
dela z vizijo razvoja GŠ, kratek življenjepis,
potrdilo sodišča, da niso v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču zunaj kraja prebivališča
zoper njih ni uveden kazenski postopek za
kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost)
pošljite v 14 dneh po objavi razpisa, na naslov Svet Glasbene šole Slovenj Gradec,
Glavni trg 40, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom za razpis ravnatelja.
Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda
Glasbene šole Slovenj Gradec
Ob-1860/12
Razpisna komisija Inštituta za javno
upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, razpisuje
na podlagi 10. in 11. člena Akta o preoblikovanju Inštituta za javno upravo pri Pravni
fakulteti v Ljubljani v zavod delovno mesto
direktorja inštituta.
Poleg splošnih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da ima izobrazbo univerzitetni diplomirani pravnik,
– da ima doktorat znanosti s področja
upravnopravnih znanosti,
– da ima naziv univerzitetnega učitelja
na Univerzi v Ljubljani, Pravna fakulteta,
in je habilitiran za področje upravnopravnih
znanosti,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– da izkazuje sposobnost za vodenje
inštituta,
– da obvlada slovenski in najmanj en
tuj jezik.
Direktor inštituta organizira in vodi delo
inštituta ter poslovanje, ga zastopa in predstavlja in je odgovoren za zakonitost njegovega dela.
Direktor inštituta vodi strokovno delo inštituta.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Direktor bo imenovan za mandatno obdobje petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim
življenjepisom najkasneje v roku 8 dni od
objave tega razpisa, v zaprti kuverti na naslov inštituta. Razpisna komisija nepopolnih
in nepravočasnih vlog ne bo upoštevala.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, bodo povabljeni na razgovor. O odločitvi o imenovanju bodo kandidati obveščeni v 15 dneh od objave.
Inštitut za javno upravo
pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Št. 35/2012
Ob-1873/12
Na podlagi 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in
20/11) Svet Glasbene šole Grosuplje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr. in 20/11).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5
let. Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanjih delovnih izkušnjah,
kratkim življenjepisom), pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet Glasbene
šole Grosuplje, Partizanska cesta 5, 1290
Grosuplje z oznako “Prijava za razpis za
ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Glasbena šola Grosuplje
Št. 107/212
Ob-1875/12
Svet Centra za usposabljanje, delo in
varstvo Dolfke Boštjančič, Draga razpisuje, na podlagi 25. člena Statuta Centra za
usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga (v nadaljevanju Statut CUDV
Draga) in sklepa 5. redne seje Sveta Centra
za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, z dne 22. 2. 2012, prosto
delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga.
Razpisni pogoji:
Za direktorja/ico Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga
je po določilih Statuta CUDV Draga in Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 –
popr., 122/07 – Odl. US) (v nadaljevanju
ZSV) lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom,
izpolnjuje še naslednje pogoje:

– končana visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena ZSV;
– pet let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa socialna
zbornica v soglasju s strokovnim svetom RS
za splošno izobraževanje. Če kandidat/ka
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja, sicer
mu/ji mandat preneha na podlagi zakona.
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
ZSV;
– dvajset let delovnih izkušenj, od tega
najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih
delovnih mestih na področju socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica v soglasju s strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
kandidat/ka nima opravljenega programa
za vodenje, ga mora opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja, sicer mu/ji mandat preneha na
podlagi zakona.
Kandidati/ke morajo k vlogi priložiti tudi
program razvoja Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga.
Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno
razmerje za določen čas, za čas trajanja
mandata.
Kandidati pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom
(kratek opis dosedanjih delovnih izkušenj)
pošljejo na naslov: CUDV Draga, Draga 1,
1292 Ig, z oznako: »Razpis za direktorja –
Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po končanem
izbirnem postopku.
Svet Centra za usposabljanje, delo
in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga
Ob-1887/12
Svet zavoda Osnovne šole Dragomelj,
Dragomelj 180, 1230 Domžale na podlagi
sklepa, sprejetega na 4. seji Sveta Osnovne
šole Dragomelj, dne 5. marca 2012, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.)
in 20/11).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9.
2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti na nepogojno kazen zapora v tra-
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janju več kot šest mesecev, in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja
zavoda) ter o dosedanjih delovnih izkušnjah
in s kratkim življenjepisom, pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Osnovne šole Dragomelj, Dragomelj 180,
1230 Domžale, z oznako “Prijava za razpis
za ravnatelja/ravnateljico”.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet OŠ Dragomelj

3000 Celje, z oznako: »Za razpis predstojnika«.
Splošna bolnišnica Celje

Ob-1890/12
Splošna bolnišnica Celje na podlagi
16. člena Statuta Splošne bolnišnice Celje
objavlja prosto delovno mesto
predstojnika Oddelka za splošno in
abdominalno kirurgijo.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati,
oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi
naslednje pogoje:

– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe –
doktor medicine,
– Specialistični izpit iz strokovnega področja oddelka,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista,
– cepljenje proti hepatitisu B,
– predložijo program dela in razvoj medicinske stroke oddelka ter predloge organizacijske izboljšave oddelka, program na
področju celovite kakovosti s predlogi za
izboljšavo timskega dela in organizacijske
kulture.
Izbrani kandidat bo izbran za mandatno
dobo 4 leta.
Rok, do katerega sprejemamo prijave, je
8 dni od dneva objave.
Kandidati oziroma kandidatke naj pošljejo prošnje na naslov: Splošna bolnišnica
Celje, Kadrovska služba, Oblakova ulica 5,

Stran

Ob-1895/12
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in
45/08), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarja Borisa Pavlina razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju Borisu Pavlinu iz
Krškega.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto
notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije,
Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije

Stran
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Druge objave
Št. 08/2012
Ob-1848/12
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter v
skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, objavlja JEKO-IN,
javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora na
Blejski Dobravi v najem
1. Predmet oddaje v najem: poslovni prostori v stavbi pokopališkega objekta na Blejski Dobravi 117/c, v skupni izmeri 68,32 m2.
Izklicna najemnina je 305,00 € na mesec
in ne vključuje DDV.
Najemnina se lahko poveča glede na
rast življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji in ne vključuje obratovalnih (stroški
čistilke, elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, stroški za obratovanje skupnih prostorov, delov in naprav – stopnišče, WC …)
ali drugih individualnih stroškov, ki jih bo s
svojim delovanjem povzročil najemnik.
Poslovni prostori se oddajajo po načelu
»videno–oddano«.
2. Pogoji za udeležbo v postopku in potek postopka:
2.1 V postopku javnega zbiranja ponudb
lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki
bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo.
2.2 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini izklicne cene ene mesečne najemnine. Varščino so dolžni ponudniki položiti
na transakcijski račun JEKO-IN, d.o.o., Jesenice pri Gorenjski banki Kranj št.: 070000000492171, s pripisom »Varščina za razpis-oddaja poslovnih prostorov«. Plačana
varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa
bo varščina vrnjena brez obresti v roku 15
dni od dneva odpiranja ponudb. Če uspeli
ponudnik ne sklene najemne pogodbe, se
varščina zadrži.
2.3 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine), ponujeno ceno najemnine, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene.
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o poslovnih prostorih,
ki so predmet javne ponudbe, ter posebni
pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo izbire, so razvidni iz razpisne dokumentacije.
Razpisno dokumentacijo interesenti lahko
prevzamejo na sedežu podjetja JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice, vsak delovni dan, od dneva objave
javnega zbiranja ponudb dalje ali na spletni
strani podjetja, www.jeko-in.si (javni razpisi).
2.4 Rok za oddajo ponudbe je 31. 3.
2012. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj
– ponudba za najem poslovnih prostorov« v
tajništvu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice

ali priporočeno po pošti na naslov: JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo
tudi ime, točen naslov, telefonsko številko
ter e-naslov pošiljatelja.
Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo
prispele po 31. 3. 2012, ne bodo upoštevane.
2.5 Odpiranje ponudb bo javno. Prispele ponudbe bo komisija odpirala dne 2. 4.
2012, ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu
podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m.
Tita 51, Jesenice.
2.6 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija
ponudnike, ki bodo ponudili z merili enako
ovrednoteno ponudbo, v roku 10 dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila
pogajanja.
2.7 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
2.8 JEKO-IN, d.o.o., Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja
ponudb ne izbere nobene izmed prispelih
ponudb oziroma, da začeti postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
2.9 Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m.
Tita 51, 4270 Jesenice, tel. 04/581-04-26,
kontaktna oseba Silva Drobnak.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
Št. 4500034665
Ob-1849/12
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana na podlagi 2. člena
Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, 14/07 z
dne 16. 2. 2007) objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo delovnih vozil in filtrske
stiskalnice
1. Predmet prodaje:
– Kombinirano vozilo z visokotlačnim izpiranjem, MAN 18.254, leto izdelave 2001,
nadgradnja Atrik z volumnom 6+4 m3;
– Vakumska cisterna, MAN 15.264, leto
izdelave 1997, nadgradnja Kroll z volumnom
5,5 m3;
– Vakumska cisterna, MAN 15.264, leto
izdelave 2000, nadgradnja Atrik z volumnom
5,5 m3;
– Mobilna filtrska stiskalnica blata komunalnih čistilnih naprav z vlečno prikolico,
komorno filtrsko stiskalnico, tremi vijačnimi
črpalkami, polžnim transporterjem, izvlečnim spiralnim transporterjem ter elektro krmilno omaro za krmiljenje celotne opreme.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Delovna vozila, ki so predmet prodaje,
bo prodajalec prodal najboljšemu ponudniku (najvišja ponudbena cena). Prodajalec
delovnih vozil in filtrske stiskalnice ne bo
prodajal posamezno ampak v paketu.
4. Postopek bo vodila Služba za splošne zadeve. Kontaktna oseba za dodatne
informacije glede oddaje ponudb je Franci

Slovša, tel. 031/372-140, elektronski naslov:
fslovsa@vo-ka.si.
5. Ogled delovnih vozil in filtrske stiskalnice je možen v dogovoru s kontaktno osebo.
6. Pisna ponudba mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici z vidno oznako »Ponudba
za delovna vozila in filtrsko stiskalnico –
Ne odpiraj » na sedež prodajalca JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta
90, Ljubljana najkasneje do 5. 4. 2012, do
10. ure. Ponudbe prispele po navedenem
roku se ne bodo upoštevale.
7. Prodajalec bo vsa vozila in filtrsko
stiskalnico prodal le kupcu, ki delovnih vozil
(prve tri alineje 1. točke) ne bo uporabljal na
območju Republike Slovenije. V ta namen
mora kupec ponudbi priložiti izjavo z naslednjo vsebino: »Kupec _______________
(firma/naziv) pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da delovnih vozil, ki
so predmet kupoprodaje, ne bomo uporabljali na območju Republike Slovenije.«
8. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe,
– ponujeno ceno za vsako delovno vozilo
in filtrsko stiskalnico posebej (brez DDV),
– izjavo iz točke 7.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire je
opisan v 3. točki. Prodaja bo izvedena po
načelu videno - kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb
ne bodo upoštevane.
10. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8
dni od prejema podpisati prodajno pogodbo
in v nadaljnjih osmih dneh plačati celotno
kupnino. V nasprotnem primeru si prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika.
11. Kupec je dolžan plačati vse stroške
v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogodbe ter
plačati vse pripadajoče javne dajatve.
12. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da
lahko, do sklenitve pravnega posla, že začeti postopek ustavi brez dolžnosti povračila
kakršnekoli odškodnine.
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Št. 110-145/2011
Ob-1867/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo na podlagi 62. člena v zvezi z 68. členom
ter na podlagi 227. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11) objavlja
javni poziv
državnim tožilcem k vložitvi prijav za
imenovanje za namestnika nacionalnega
predstavnika v Uradu za evropsko pravosodno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu:
Eurojust).
Za namestnika nacionalnega predstavnika v Eurojustu se lahko imenuje vrhovni
ali višji državni tožilec ali okrožni državni
tožilec, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje v višjega državnega tožilca in izkaže z
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javno priznanim preizkusom potrjeno višjo raven znanja najmanj enega uradnega
jezika Evropske unije, ki je delovni jezik v
Eurojustu.
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

premoženjem Mestne občine Ljubljana za
leto 2012, ki je priloga Odloka o rebalansu
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto
2012 (Uradni list RS, št. 86/11)

Št. 478-0001/2012-5
Ob-1874/12
Na podlagi 20. člena v zvezi z 22. členom
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO), (Uradni list RS,
št. 14/07, 55/09, 86/10), 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) in sklepa 11. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna, z dne 8. 12. 2011,
Občina Dobrna objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
2. Predmet prodaje: stanovanje številka
2.E, ki se nahaja v pritličju večstanovanjskega objekta Lokovina 8 (ID stavbe 217),
stanovanje št. 2 v stavbi št. 217, k.o. 1056
Dobrna (ID 5686172), ID znak 1056-217-2,
skupaj površine 61,39 m2, od tega 45,99 m2
uporabne površine in 15,40 m2 kleti, stanovanje št. 2.E je zasedeno z najemnikom, ki ima
z Občino Dobrna sklenjeno najemno pogodbo z neprofitno najemnino za nedoločen čas.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja nepremičnine v lasti Občine Dobrna.
Ponudnik mora ponudbi za nakup navedene nepremičnine priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % ponujene cene.
V ceno nepremičnine ni vključen 2 %
davek na promet nepremičnin, ki ga plača
prodajalec.
4. Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika;
– navedbo nepremičnine;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne;
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine;
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta, in kopijo davčne številke
(fizične osebe);
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe;
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
31. 5. 2012.
5. Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša za
stanovanje številka 2.E, ID znak 1056-2172, ki se nahaja v pritličju večstanovanjskega
objekta Lokovina 8, 28.900,00 €.
6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.

7. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno-kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10 % ponujene cene na transakcijski račun
Občine Dobrna, št. 01355-0100003171. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika;
c) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
d) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
e) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od izstavitve računa – plačilo
kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla;
f) če kupec v določenem roku ne podpiše
pogodbe, varščina zapade v korist Občine
Dobrna in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
g) obstoječi najemnik ima pod enakimi
pogoji kot ostali predkupno pravico.
8. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
9. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 13. 4. 2012, do
12. ure, na naslov: Občina Dobrna, Dobrna
19, 3204 Dobrna. Na zaprti kuverti mora biti
pod naslovom občine vidno navedeno "Ponudba za nakup nepremičnine št. 2 v stavbi
217 – Lokovina 8 – Ne odpiraj!". Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
10. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
11. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v osmih dneh od dneva, ko je
potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje
ponudb ne bo javno.
12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb z
enako najvišjo ponudbeno ceno, se lahko izvede pogajanje, na katero se povabi vse ponudnike z enako najvišjo ponudbeno ceno.
13. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če njihova ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba v roku 5 dni od prejema poziva za
dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec
ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb
prodajalec ne bo upošteval.
14. Za morebitne podrobnejše podatke v
zvezi z izvedbo javnega zbiranja se obrnite
na Matejo Smrečnik, tel. 03/780-10-50 ali
03/780-10-53, e-pošta: mateja.smrecnik@
dobrna.si.
Občina Dobrna
Št. 0047/2012
Ob-1880/12
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
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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:
Solastniški delež do 2/3 na posameznem
delu stavbe, z ID. št. 2677-290-1 – stanovanje, v izmeri 100,79 m2 v visokem pritličju (2. etaži) v stavbi, z naslovom Prule
19 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih delih stavbe in na zemljišču, na katerem stavba stoji, to je parc.
št. 23/79, k.o. 2677-Prule in zemljišču s
parc. št. 23/16, iste k.o.
2.2. Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno stanje nepremičnine ni urejeno.
Etažna lastnina za objekt Prule 19 še ni
vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo.
2.3. Izhodiščna cena: 130.000,00 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 Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic
na številko 7560-12-600000, 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:
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– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine).
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša.
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
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 3. 4. 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 Prule 19, 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: 7560-12-600000, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb
Prule 19, 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 ali Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39.
Ogled nepremičnine bo 27. 3. 2012, med
10. in 11. uro.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele
ponudbe dne 5. 4. 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
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ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Šteje se, da je najvišja
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 sen 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. 478-0014-2012/2
Ob-1882/12
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik, v
skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
in s sklepi o letnem načrtu razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Vojnik
za leto 2012 z dne 15. 12. 2012 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč
v lasti Občine Vojnik
1. Ime in sedež organizatorja (upravljalca) javnega zbiranja ponudb: Občina Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
2. Opis predmeta prodaje in izhodiščna
cena:
a) Parcela št. 5/22, v k.o. Vojnik okolica.
Predmet prodaje je stavbno zemljišče,
označeno s parc. št. 5/22, z ID znakom
1066-5/22-0, k.o. 1066-Vojnik okolica (ID
688426)- travnik, v izmeri 744 m2.
Zemljišče se prodaja kot celota in je komunalno opremljeno, po prostorskem planu
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 79/04 in
z Odlokom o ZN Konjsko (Uradni list RS,
št. 108/01, 16/04) je opredeljeno kot stavbno zemljišče, namenjeno za stanovanjsko
gradnjo.
Izklicna cena zemljišča znaša 52,00
EUR/ m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 744 m2 38.688,00 EUR.
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20 %.
3. Potrdilo o plačani varščini
Ponudniki morajo plačati varščino v višini
10 % od izklicne cene za predmet prodaje
na račun Občine Vojnik, odprt pri UJP Žalec, št. 01339-0100003082, sklic 00 »davčna št. ponudnika« in z navedbo »varščina
– prodaja nepremičnin Vojnik okolica«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpisu
ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v
15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Z vplačilom varščine ponudnik pristane
na vse pogoje, določene v tem razpisu.

4. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo mogoče.
b) Za parc. št. 5/22, v k.o. Vojnik okolica
komunalni prispevek ni zajet v ceni in se bo
obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno
odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam
poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo
zainteresirani kupci predložiti ponudbo
V ponudbi morajo ponudniki navesti oziroma predložiti:
– naziv ponudnika (fizične osebe: ime
in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, matično številko, davčno številko, transakcijski račun, navedba
zakonitega zastopnika oziroma podpisnika
pogodbe);
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodišče cene;
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od
30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo
sedež v RS;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS;
– dokazilo o plačilu varščine;
– ponudba mora biti veljavna najmanj
2 meseca od odpiranja ponudb. Ponudniki
morajo na ponudbi jasno označiti rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo.
6. Drugi pogoji: ponudniki sami nosijo
stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
7. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v roku 15 dni po opravljeni izbiri
najugodnejšega ponudnika, celotno kupnino
pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Občine Vojnik, št. 01339-0100003082,
odprt pri UJP Žalec, v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v tem
roku, je bistvena sestavina pogodbe. Občina
Vojnik bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo
za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo po prejemu celotne
kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi s
prodajo nepremičnin (plačilo davka, stroški
notarskih storitev, vknjižba lastninske pravice na svoje ime).
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi
prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega
najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
8. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
morajo prispeti na sedež prodajalca v zaprti kuverti najkasneje do ponedeljka, 2. 4.
2012, do 10. ure na naslov: Občina Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, z oznako: »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja
nepremičnin Vojnik okolica«. Na hrbtni strani
kuverte mora biti označen naziv in naslov
ponudnika.
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b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno
ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale
vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev
(nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane
in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o
čemer bo upravljalec obvestil ponudnika.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 9.a točke, bodo neodprte
vrnjene ponudniku.
c) Ne glede na prejšnjo točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse
elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
9. Čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v torek, 3. 4. 2012, ob 12.
uri, v sejni sobi Občine Vojnik, Keršova ulica
8, Vojnik. Odpiranje bo javno. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo
vse ponudnike o izboru najugodnejšega
ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
d) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo
med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija te najugodnejše
ponudnike pozvala k oddaji nove ponudbe.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo
ceno.
10. Ustavitev postopka: prodajalec na
podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k
sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z
najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom
povrne plačana varščina v roku 8 dni brez
obresti.
11. Podrobnejše informacije: zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na tel. 03/780-06-28 (Tanja Golec
Prevoršek). Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem telefonskem dogovoru.
Občina Vojnik

Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž
na Dravskem polju, Občina Pesnica, Občina
Rače – Fram, Občina Ruše, Občina Selnica
ob Dravi, Občina Starše in Občina Šentilj, so
kot ustanoviteljice Zdravstvenega doma dr.
Adolfa Drolca Maribor, lastnice nepremičnega in premičnega premoženja, ki je namenjeno za izvajanje zdravstvene dejavnosti
za potrebe občanov vseh ustanoviteljic.
1.2 Organizator javnega zbiranja ponudb:
Javni zavod Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor
(dalje ZDM), kot uporabnik prostorov in izvajalec Službe za fizikalno in rehabilitacijsko
medicino.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je nakup nepremičnine – poslovni prostori za delovanje Službe za fizikalno in rehabilitacijsko
medicino Zdravstvenega doma dr. Adolfa
Drolca Maribor – v izmeri cca. 1000 m2 neto
površine funkcionalnih prostorov in pripadajočih komunikacij.
Sestavni del zbiranja ponudb za nakup
nepremičnine je tudi:
– zagotovitev parkirnih prostorov za paciente (minimalno 20 PM), od tega 2 PM
za telesno prizadete osebe, ki uporabljajo
invalidski voziček, in sicer neposredno ob
lokaciji nepremičnine,
– zagotovitev parkirnega prostora za
kratkotrajno parkiranje oseb, ki spremljajo
telesno prizadete paciente,
– zagotovitev parkirnega prostora za dostop urgentnega oziroma sanitetnega vozila,
in sicer neposredno ob lokaciji nepremičnine.
3. Splošni pogoji
3.1 Lokacija
Ponujena nepremičnina mora biti locirana na območju mesta Maribor. Skladno
s kriteriji za izbor najugodnejše ponudbe
pa je prednostna lokacija v bližini sedeža
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, Ulica talcev 9, Maribor, z zagotovljenimi parkirnimi mesti in bližino postajališča javnega
prometa. Tovrstno lokacijo pogojuje potreba po pogosti in nujni diagnostiki pacientov
(laboratorij, RTG), upoštevajoč dejstvo, da
med pacienti, ki jih je potrebno obravnavati,
precejšnje število predstavljajo starostniki
z oviranimi, oziroma omejenimi, gibalnimi
sposobnostmi in bolečinskimi sindromi, večkrat brez spremstva ter lastnega prevoza,
zaradi česar so vezani na javna prevozna
sredstva.
3.2. Zahteve in pogoji glede na predvideno dejavnost
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe za
nakup nepremičnine in pri vseh potrebnih
gradbenih,obrtniških in instalacijskih posegih za končno ureditev prostorov z uporabnim dovoljenjem upoštevati priloženo
projektno nalogo, ki vsebuje opis in neto
površine potrebnih prostorov, vključno s tehnološkimi in tehničnimi zahtevami ter pogoji,
kot jih določa veljavna "Prostorska tehnična
smernica TSG-126450-001:2008 / Zvezek
3 – Zdravstveni dom" in "Zvezek 1 – Zdravstveni objekti, Splošni del" ter druga področna zakonodaja, predpisi ter standardi,
veljavni v RS za področje načrtovanja in
graditve objektov.
Zagotavljati morajo funkcionalno-tehnične pogoje (vertikalne in horizontalne komunikacije, sanitarni prostori, itd.) za invalide
oziroma težje gibljive osebe, kot to določa
veljavni "Pravilnik o zahtevah za zagotavlja-

Št. 4300-0002/2012
Ob-1888/12
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29,
Slovenske Konjice, ki jo zastopa župan Miran Gorinšek, objavlja na podlagi Uredbe
sveta ES št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006
o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno
pomoč (IPA)
naročilo
za dobavo in montažo
LED javne razsvetljave
v Občini Slovenske Konjice
s finančno pomočjo
iz Operativnega programa
IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
2. Predmet naročila: dobava in montaža
LED javne razsvetljave v Občini Slovenske
Konjice (Krajevna skupnost Loče).
3. Kontaktna oseba: Andraž Mlaker (tel.
03/757-33-93).
4. Skrajni rok za oddajo ponudb je 16. 4.
2012 do 10. ure, na naslov naročnika.
5. Razpisna dokumentacija je na voljo
na naslovu Občina Slovenske Konjice, Stari
trg 29, 3210 Slovenske Konjice in na spletni
strani, www.slovenskekonjice.si.

6. Dodatne informacije oziroma pojasnila/vprašanja najdete na spletni strani EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.
welcome in na spletni strani, www.slovenskekonjice.si.
7. Javno odpiranje ponudb bo 16. 4.
2012 ob 12. uri, na Občini Slovenske Konjice.
Občina Slovenske Konjice
Ob-1889/12
Municipality Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, represented
by Mayor Miran Gorinšek, is publishing
on the basis of EC Council Regulation No
1085/2006 of 17 July 2006 establishing an
Instrument for Pre-Accession Assistance
(IPA)
tender
for supply and installation of LED public
lighting in Municipality of Slovenske
Konjice with financial assistance
from the IPA Operational Programme
Slovenia-Croatia 2007–2013
1. Contracting authority: Municipality Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
2. Object of the contract: Supply and
installation of LED public lighting in Municipality of Slovenske Konjice (the local community Loče).
3. Contact person: Andraž Mlaker (tel.
+386 3 757-33-93).
4. Deadline for submission of tenders is
at 10:00 CET on 16th April 2012 at the address of contracting authority.
5. The tender dossier is available at Municipality Slovenske Konjice, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice and will also be
published on the website: www.slovenskekonjice.si.
6. Possible additional information or
clarifications/questions shall be published
on the EuropeAid website:https://webgate.
ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and on the website: www.slovenskekonjice.si.
7. Tender opening session will be at
12:00 CET on 16th April 2012 at Municipality
Slovenske Konjice.
Municipality Slovenske Konjice
Št. 02/02-112/12
Ob-1897/12
Mestna občina Maribor, Občina Duplek,
Občina Hoče – Slivnica, Občina Kungota,
Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž
na Dravskem polju, Občina Pesnica, Občina
Rače – Fram, Občina Ruše, Občina Selnica
ob Dravi, Občina Starše in Občina Šentilj,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
objavljajo
javno zbiranje ponudb
za nakup nepremičnine Poslovni
prostori za potrebe Službe za
fizikalno in rehabilitacijsko medicino
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca
Maribor
1. Naziv kupca in organizatorja javnega
zbiranja ponudb
1.1 Kupci
Mestna občina Maribor, Občina Duplek,
Občina Hoče – Slivnica, Občina Kungota,
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nje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni in večstanovanjski rabi "
(Uradni list RS, 97/03).
Ponujeni prostori morajo biti – ob primopredaji uporabniku – brez medicinsko-tehnološke in pohištvene opreme, ki jo bo
vgradil, oziroma namestil uporabnik prostorov; zato morajo biti v tehnično brezhibnem
stanju (kar bo prodajalec dokazal na podlagi
uspešno izvedenega tehničnega pregleda)
ter vseljivi brez dodatnih gradbeno-instalacijskih posegov s strani kupca, oziroma uporabnika prostorov.
3.3 Vrsta, tehnično stanje in pravni status
nepremičnine, pogoji, roki in stroški ureditve, struktura prodajne cene
V primeru, da ponudnik prodaja nepremičnino, ki je – na podlagi pravnomočnega
gradbenega dovoljenja – v fazi izgradnje ali
rekonstrukcije, bo z njim sklenjena predpogodba o nakupu nepremičnine, v kateri
bodo določene medsebojne obveznosti in
podrobnejši pogoji za morebitno dopolnitev
in/ali spremembe projektne dokumentacije
za dokončanje in ureditev prostorov, ki bo
skladna s projektno nalogo, oziroma citirano
Prostorsko tehnično smernico. Če bo, zaradi
implementacije prostorskih potreb Službe za
fizikalno in rehabilitacijsko medicino ZDM,
potrebna sprememba projektne dokumentacije in posledično tudi sprememba gradbenega dovoljenja, te spremembe stroškovno
v celoti bremenijo ponudnika oziroma prodajalca.
Tudi v primeru, da ponudnik prodaja nepremičnino, za katero bo potrebno – na podlagi projektne dokumentacije, ki bo skladna
s projektno nalogo uporabnika in Prostorsko
tehnično smernico – šele pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, bo z njim prav
tako najprej sklenjena predpogodba o nakupu nepremičnine, po uskladitvi in potrditvi
projektnih rešitev (faza IDZ in IDP) s strani
uporabnika ZDM, bosta pogodbeni stranki
definirali medsebojne pogodbene obveznost
v Pogodbi o prodaji in nakupu.
V primeru, da je predmet prodaje obstoječa stavba, ki je ali bo predmet rekonstrukcije, mora biti le-ta že v tej fazi načrtovana
in izvedena skladno z Direktivo 2010/13/EU
Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb, oziroma povzetkom
le-te v Nacionalnem energetskem programu RS za obdobje do leta 2030 – Aktivno
ravnanje z energijo, ki zahteva, da morajo
biti vse nove ali obnovljene javne stavbe do
leta 2018 skoraj nič energijske, kar pomeni,
da mora biti projektna dokumentacija in izvedba del skladna z zahtevami "Pravilnika
o učinkoviti rabi energije v stavbah, krajše
PURES (Uradni list RS, št. 52/10).
Ne glede na to ali je predmet ponudbe
obstoječa stavba, ki je v fazi rekonstrukcije
ali pa je predmet ponudbe novogradnja, bo
ponudnik – ob primopredaji objekta uporabniku – dolžan predložiti Energetsko izkaznico.
V primeru obstoječe stavbe, ki je predmet rekonstrukcije, mora ponudnik izvesti
preveritev konstrukcije v smislu statične
stabilnosti in potresne varnosti (SIST EN
1998/1,3,5,6 – Evrokod 8: Projektiranje potresnovarnih objektov) in v primeru, da to ni
bil sestavni del načrta konstrukcije, najkasneje do sklenitve pogodbe, izvesti dopolnitev dokumentacije in morebitno spremembo
gradbenega dovoljenja.
V vsakem primeru pa mora ponujena in
dokončana ureditev nepremičnine izpolnje-
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vati pogoje, navedene v tej razpisni dokumentaciji in priloženi projektni nalogi.
Rok vselitve v dokončane poslovne prostore, za katere bo uspešno izveden tehnični pregled in posledično pridobljeno uporabno dovoljenjem je konec leta 2013.
Nepremičnina mora biti bremen prosta.
Ponudbena cena za nepremičnino mora
biti izražena za celotni objekt, oziroma njegove dele (v primeru, če so ponujeni prostori
sestavni del večje stavbne celote). V ponudbeni ceni morajo biti vključeni vsi stroški nastali z investicijo: celotna projektna
dokumentacija (IDZ, IDP, PGD, PZI, PID),
izvedba GOI del ter nadzor teh del po ZGO
(stavba, oziroma njen sorazmerni del, ureditev parkirišč in vsi potrebni priključki na
javno gospodarsko infrastrukturo), stroški
ponudnikovega financiranja dokončanja
del, kot tudi vse takse in dajatve v zvezi z
nepremičnino. Stroški izvedbe GOI del morajo biti izraženi po sistemu funkcionalnega
ključa, saj kupec dodatnih, več in presežnih
del – po sklenitvi predpogodbe in končne
pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnine
– ne bo priznaval.
V ponudbeni ceni pa niso vključeni stroški dobave in vgradnje medicinsko-tehnološke in pomične pohištvene opreme, ki jo
zagotavlja kupec, oziroma uporabnik (glej
Projektno nalogo uporabnika).
Ponudnik je dolžan prikazati strukturo
cene po posameznih investicijskih fazah, ki
vključuje prikaze stroškov za:
– sorazmerni del osnovne vrednosti nepremičnine (v primeru. če je predmet ponudbe obstoječi objekt, ki je predmet rekonstrukcije),
– sorazmerni del vrednosti izdelave projektne dokumentacije,
– izvedbo GOI del stavbe (rekonstrukcije
ali novogradnje) in sorazmerni del ureditve
parkirišč ter priključevanja in/ali rekonstrukcije javne gospodarske infrastrukture,
– sorazmerni del stroškov nadzora (v
skladu z veljavnim ZGO), vodenja in financiranja investicije do primopredaje nepremičnine uporabniku.
4. Garancija ponudnika za resnost ponudbe in dobro ter pravočasno izvedbo del
Po zaključku pogajanj in pred pričetkom
pripravljanja pogodbe oziroma predpogodbe
mora ponudnik predložiti naslednja jamstvena dokazila:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
v višini 1 % končno ponujene cene;
– izjavo banke ali zavarovalnice, da bo
ponudniku izdala nepreklicno garancijo za
dobro in pravočasno izvedbo posla, to je
ureditve prostorov do vključno pridobitve
uporabnega dovoljenja, v višini 10 % pogodbene vrednosti, ki jo bo garant izdal ob
sklenitvi pogodbe;
Ponudnik, če je istočasno tudi izvajalec
GOI del ali pa ponudnikov stvarni izvajalec
bo (na podlagi zahteve Prostorsko tehnične
smernice TSG-12640-001:2008 / Zvezek 1,
Splošni del – Poglavje 3, točka 3.2 (3) Vzdrževanje objekta) pogodbeno dolžan zagotoviti 20 letno garancijsko obdobje, v katerem
uporabniku na delih objekta, to je fasadi in
strehi, ne bo potrebno izvajati nobenih sanacijskih posegov.
5. Pogoji prodaje in nakupa nepremičnine
5.1 Sklenitev predpogodbe in pogodbe
Izbrani ponudnik bo dolžan najprej skleniti predpogodbo o prodaji in nakupu nepremičnine. Kupec, oziroma kupci (to je MOM

in ostale občine soustanoviteljice ZDM) pa
bodo s ponudnikom, oziroma prodajalcem
sklenili pogodbo o prodaji in nakupu nepremičnine po izpolnitvi funkcionalnih in tehnoloških pogojev ureditve prostorov za potrebe
Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino. To bodo pogodbene stranke ugotavljale
na podlagi izdelane PGD dokumentacije in
njene potrditve s strani uporabnika ter morebitni spremembi gradbenega dovoljenja,
če bi bilo to potrebno, oziroma na podlagi
izdelane PZI dokumentacije, če za objekt, ki
je v fazi gradnje ali rekonstrukcije, ne bo potrebna sprememba gradbenega dovoljenja.
Stroški izdelave morebitne spremembe
PGD dokumentacije in izdelave PZI dokumentacije ter posledično usklajevanje načrtovanih rešitev (glede na potrebe in pogoje
uporabnika- definirane v projektni nalogi in
tehnični smernici ter izdelano projektno dokumentacijo z izdanim gradbenim dovoljenjem,
če je objekt že v fazi gradnje oziroma rekonstrukcije), ki bi nastala po izboru najugodnejše ponudbe in po sklenjeni predpogodbi pa
do sklenitve pogodbe o prodaji in nakupu,
bremenijo ponudnika oziroma prodajalca.
5.2 Odstop od pogodbe
Če najugodnejši ponudnik ne podpiše
pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnine,
se bo štelo, da je od prodaje odstopil, kupec
pa ima pravico unovčiti bančno garancijo
ponudnika za resnost ponudbe.
6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb in za sklenitev pogodbe
6.1 Pravica udeležbe
V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo tako fizične kot pravne osebe.
6.2 Obvezni deli pogodbe
Da bo ponudba popolna mora ponudnik
prikazati in oddati, oziroma priložiti, naslednje podatke, dokumente in izjave:
– podatki o ponudniku: naziv, oziroma
sedež pravne osebe, podatke o odgovorni
osebi, davčno številko, matično številko (ali
EMŠO – če gre za fizično osebo), pooblaščenega podpisnika uporabnika pogodbe,
– dokazilo o lastništvu nepremičnine:
nepremičnina mora biti vpisana v Zemljiško knjigo, lastništvo ponudnika pa mora
biti izkazano z ZK izpiskom, ki ni starejši
od 15 dni,
– navedba osnovnih podatkov o nepremičnini (naslov, parc. št., k.o., površina poslovnih prostorov, datum izgradnje – v primeru obstoječega objekta, ipd.),
– skupna vrednost ponujene nepremičnine (Občine ustanoviteljice si pridržujejo
pravico naročiti cenitev nepremičnino na
stroške prodajalca),
– idejna zasnova (IDZ) funkcionalne
ureditve ponujenih prostorov (tlorisne dispozicije, značilni prerezi) ter prikaz zunanje
ureditve in možnosti parkiranja (situacija),
– tehnični opis ureditve ponujenih prostorov (konstrukcija, finalizacija površin, instalacijska ureditev),
– seznam vseh prostorov, z navedbo
neto površin posameznih funkcionalnih,
skupnih in pomožnih prostorov ter komunikacijskih površin (vhodi, hodniki, stopnišča,
dvigala) in seštevkov vseh navedenih površin (po sklopih in skupno),
– opis tehničnih rešitev (in obračunavanja stroškov) za ločeno odčitavanje porabe
energentov za ogrevanje, električne energije, porabe sanitarne vode in evakuacijo
komunalnih odpadkov in odpadkov, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti
(ločeno zbiranje),
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– seznam vseh podizvajalcev posameznih GOI del, ki so ali bodo vključeni vgradnjo ali rekonstrukcijo,
– fotokopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja – v primeru, da je nepremičnina že v fazi gradnje ali rekonstrukcije,
– terminski plan izvedbe vseh del, v primeru, da je gradnja ali rekonstrukcija objekta, ki je predmet ponudbe, že v teku,
– izjava ponudnika, da bo ob podpisu
predpogodbe kupcu predal vso (do takrat)
razpoložljivo projektno dokumentacijo vezano na nepremičnino in sicer IDZ (če je bil
izdelan kot podlaga za pridobitev projektnih
pogojev), vendar pa najmanj IDP in PGD
ter pripadajoče elaborate in študije v sestavi
projekta,
– izjava ponudnika, da je seznanjen s
projektno nalogo uporabnika ter Tehnično
smernico, citirano v točki 3.0 in da lahko
na tej podlagi zaključi gradnjo in/ali rekonstrukcijo, vključno s pridobitvijo uporabnega
dovoljenja,
– izjava ponudnika, da bo izdelal PZI
dokumentacijo v skladu s projektno nalogo
uporabnika in Tehnično smernico ter – v
primeru potrebe – izvedel tudi postopek morebitne spremembe PGD dokumentacije in
gradbenega dovoljenja,
– izjava ponudnika, da bo – po dokončanju izvedbenih del izdelal PID in drugo
dokumentacijo v skladu z ZGO in veljavnimi
predpisi – izvedel tehnični pregled objekta
ter pridobil uporabno dovoljenje pristojnega
upravnega organa,
– izjava ponudnika, da bo sam ali njegov pogodbeni izvajalec GOI del zagotovil
20 letno garancijsko obdobje za fasado in
streho objekta,
– izjava ponudnika, da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami. Kupec pa si pridržuje
pravico preveriti resničnost vsebine izjave
s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc,
– izjava ponudnika, da ima poravnane
vse obveznosti do svojih podizvajalcev iz
predhodnih del, ki jo morajo s svojim podpisom in žigom potrditi navedeni podizvajalci,
ki bodo sodelovali v poslu,
– izjava ponudnika, da proti njemu ni
uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
6.3 Neobvezni del ponudbe
Neobvezni sestavni del ponudbe so:
– fotografije obstoječega stanja nepremičnine, to je objekta in ponujenih prostorov,
– druga dokumentacija o nepremičnini.
7. Oddaja ponudb – jezik, oblika, rok in
naslov ter izločitev ponudb
7.1 Jezik ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe pripraviti v
slovenskem jeziku.
7.2 Obvezna oblika ponudbe
Ponudbeno dokumentacijo morajo ponudniki predložiti: v enem izvodu v papirni
(tiskani) obliki in en izvod v elektronski obliki
na kompaktni plošči (CD ali DVD).
Ponudbena dokumentacija mora biti vložena v zapečateno ovojnico.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
7.3 Rok in naslov za oddajo ponudbe
Obravnavane bodo vse pravočasne ponudbe, ki bodo – na naslov za oddajo – prispele v zapečateni ovojnici, z oznako »Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine
/ ZDM« – Ne odpiraj.
Rok za oddajo je najkasneje 15 dni od
javne objave v Uradnem listu RS, in sicer na

– za tehnološko-tehnične zadeve: Majda Medved, dipl.m.s., tel. 02/228-65-43,
051/394-543.
Javno zbiranje ponudb je objavljeno v
Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnih straneh občin ustanoviteljic: Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Hoče
– Slivnica, Občine Kungota, Občine Lovrenc
na Pohorju, Občine Miklavž na Dravskem
polju, Občine Pesnica, Občine Rače – Fram,
Občine Ruše, Občine Selnica ob Dravi, Občine Starše in Občine Šentilj ter Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.
Priloge razpisne dokumentacije:
– Projektna naloga uporabnika in izvajalca Službe FRM v ZDM
– Prostorska tehnična smernica, TSG12640-001:2008 / Zvezek 1, Zdravstveni
objekti
– Prostorska tehnična smernica, TSG12640-001:2008 / Zvezek 3, Zdravstveni dom
Zainteresirani ponudniki lahko priloge k
Razpisni dokumentaciji prevzamejo osebno
na naslovu razpisovalca ali pa na spletni
strani: www.zd-mb.si.
Mestna občina Maribor
Občina Miklavž na Dravskem polju
Občina Kungota
Občina Ruše
Občina Duplek
Občina Hoče – Slivnica
Občina Pesnica
Občina Starše
Občina Lovrenc na Pohorju
Občina Šentilj
Občina Selnica ob Dravi
Občina Rače – Fram

naslov: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.
Ponudnik lahko odda ponudbo na navedeni naslov po pošti ali osebno.
Za oddajo ponudbe po pošti velja poštni žig.
7.4 Nepravočasne ponudbe
Ponudba, ki bo oddana po zgoraj navedenem roku za oddajo ponudbe, bo – kot
nepravočasna – zavrnjena in bo neodprta
vrnjena na ponudnikov naslov na ovojnici.
8. Odpiranje ponudb
Upoštevane bodo pravočasno prispele
ponudbe na naslov uporabnika.
Strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali
predstavniki občin soustanoviteljic in ZDM,
bo – vse pravočasno prispele ponudbe –
odpirala dne: 2. 4. 2012, s pričetkom ob:
11. uri, na sedežu uporabnika: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca, Ulica talcev 9, 2000
Maribor, v prostorih Službe za javna naročila
in nabavo.
Odpiranju ponudb bodo lahko prisostvovali pooblaščeni predstavniki ponudnikov,
ki bodo pravočasno oddali svojo ponudbo.
Komisija bo o odpiranju ponudb pripravila
Zapisnik z osnovnimi podatki o oddanih ponudbah, kot so: naziv ponudnika, lokacija
nepremičnine, vrsta objekta, ponujena cena
itd. in ga vročila vsem ponudnikom, ki bodo
oddali pravočasne ponudbe.
9. Izbira ponudnika
Po pregledu in analizi pravočasnih in
popolnih ponudb lahko kupec s ponudniki
opravi dodatna pogajanja o vseh ponudbenih elementih: to je ceni, rokih dokončanja,
ponujeni ureditvi prostorov za potrebe FRM
in zagotovitvi parkirišč ter stroških obratovanja.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
kupec – po opravljeni analizi ponudb in morebitnih dodatnih pogajanjih – obvestil vse
ponudnike, ki so sodelovali v javnem zbiranju ponudb.
10. Način in rok plačila kupnine
Kupec bo plačal kupnino za nepremičnino, kot sledi:
– avans v višini 5 % pogodbene vrednosti
v roku 30 dni od sklenitve pogodbe,
– ostali del kupnine v obrokih, oziroma
skladno z napredovanjem del, kar pa bosta
pogodbeni stranki – na podlagi pogajanj –
definirali v predpogodbi, oziroma pogodbi o
prodaji in nakupu nepremičnine.
11. Obveznosti kupca in ponudnika oziroma prodajalca
Obveznost kupca, da izbere in s tem
sklene ustrezno pogodbo z najugodnejšim
ali katerim koli ponudnikom, je izključena.
Davek ter vse ostale stroške v zvezi s
prenosom nepremičnine (priprava notarskega zapisa in overitev podpisov, ter zemljiško knjižno izvedbo pogodbe) poravna
prodajalec.
Prodajalec je takoj po podpisu pogodbe
dolžan kupcu izdati ZK dovolilo za vpis lastninske pravice.
12. Dodatne informacije
Podrobnejše informacije in pojasnila
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
naslovu uporabnika: Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000
Maribor,
Kontaktne osebe organizatorja, oziroma
razpisovalca:
– za splošna vprašanja v zvezi z javnim
zbiranjem ponudb: Irena Mihelič, univ. dipl.
ekon., tel. 02/228-62-94, 051/394-294,
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Ob-1921/12
Poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup 248.655 navadnih imenskih
delnic družbe SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana
Pravna podlaga razpolaganja s kapitalskim deležem Republike Slovenije v družbi
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., je podana v 41. členu Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN,
Uradni list RS, št. 38/10), ki se navezuje
na Odlok o Programu prodaje državnega
finančnega premoženja za leti 2010 in 2011
(OdPDFP1011, Uradni list RS, št. 97/09)
oziroma na Odlok o dopolnitvi Odloka o
Programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011 (OdPDFP1011-A, Uradni list RS, št. 85/11).
Prodajalec: Republika Slovenija, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS,
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.
Predmet prodaje: 248.655 navadnih
imenskih delnic izdanih v nematerializirani obliki z oznako SIJR, ki predstavljajo
25,0001% delež v osnovnem kapitalu družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.,
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju družba), katere knjigovodska vrednost
delnice je na dan 31. 12. 2010 znašala
168,4200 EUR.
Prodajalec namerava prodati 248.655
delnic v paketu in na podlagi tega oglasa
vabi interesente, da sodelujejo v postopku
javnega zbiranja ponudb za nakup.
Družba je po kriterijih Zakona o prevzemih zavezana prevzemni zakonodaji.
Ponudba za nakup mora vsebovati najmanj:
1. predmet ponudbe: nakup 248.655
navadnih imenskih delnic, ki predstavljajo
25,0001% delež v osnovnem kapitalu družbe.
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2. ponujeno ceno za celotni paket
248.655 delnic: izražena mora biti s točno
določenim zneskom v evrih in ne sme znašati manj kot 190,7319 EUR za delnico;
3. način in rok plačila: z nakazilom na
račun prodajalca v roku, določenem v pogodbi o prodaji;
4. bančno garancijo prvovrstne banke,
vnovčljivo na prvi poziv, v višini ponujene
cene delnice, za celotni paket delnic;
5. rok veljavnosti ponudbe: vključno do
30. 9. 2012.
Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Kratko obrazložitev razlogov za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb;
2. Izpisek iz sodne ali druge evidence,
ki izkazuje registracijo ponudnika pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu
države, v kateri im ponudnik svoj sedež.
3. Poslovno poročilo ponudnika za leto
2009, 2010 in računovodske izkaze na dan
30. 9. 2011 ter izpis, iz katerega je razvidna
bonitetna ocena ponudnika.
4. Bančno garancijo.
Zavezujoče ponudbe morajo prispeti na
sedež Agencije za upravljanje kapitalskih
naložb Republike Slovenije, Dunajska c.
160, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno 30. 3. 2012. Ponudbe morajo biti v zaprti
kuverti z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d.«.
Drugi pomembni podatki
Prodajalec se po prejemu ponudb lahko
odloči, da bo z enim ali več ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja z namenom skleniti
dokončno kupoprodajno pogodbo z najboljšim ponudnikom. Prodajalec lahko brez obveznosti, kadarkoli in brez navedbe razlogov
prekine postopek prodaje in pogajanj, za kar
ne nosi nobene odgovornosti.
Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji delnic z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Podrobnejše informacije o predmetu prodaje in pogojih javnega zbiranja ponudb so
interesentom na razpolago kot ponudbena
dokumentacija. Zanjo lahko zaprosijo naj-
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kasneje do vključno 23. 3. 2012, do 15. ure
(relevanten je čas prejema s strani prodajalca). Zaprosilo je potrebno poslati pisno priporočeno po pošti, po faksu ali elektronski
pošti na spodaj naveden naslov. V zaprosilu
morajo biti navedeni identifikacijski podatki prosilca, ime kontaktne osebe in njeni
kontaktni podatki. Ponudbena dokumentacija (Informacijski memorandum) bo prosilcem poslan v elektronski obliki po izvršenem vplačilu nepovratnega zneska v višini
3.000,00 EUR na račun Republike Slovenije
pri Banki Slovenije, št. 01100-6300109972.
V navedenem zaprosilu se navede tudi
obstoj interesa dostopa do podatkovne
sobe, ki bo interesentu omogočen v okviru
poslovne politike družbe in sklepov nadzornega sveta družbe.
Prodajalec si pridržuje pravico, da nekaterim interesentom, pri interesentu zaposlenim osebam ali pooblaščencem interesentov zaradi zaščite interesov družbe ne odobri možnosti pridobitve prodajne dokumentacije in/ali dostopa do podatkovne sobe.
V primeru sklenitve prodajne pogodbe
se prenos imetništva delnic v KDD izvrši z
dnem plačila vseh pogodbenih obveznosti
kupca.
Dodatne informacije so interesentom na
voljo pri osebi: Mitja Svoljšak, izvršni direktor, Sektor portfeljskih naložb, tel. 01/32-00535 ali 040/669-940, e-mail: mitja.svoljsak@
auknrs.si.
Javni poziv za zbiranje ponudb je objavljen tudi na internetnih straneh Agencije
za upravljanje kapitalskih naložb RS: www.
auknrs.si
Agencija za upravljanje kapitalskih
naložb Republike Slovenije
Št. 4300-251/2011/207

Ob-1947/12

Sprememba
Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko objavlja spremembo
»Javnega povabila za sofinanciranje pripra-

ve izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih
programov za obdobje 2012–2014«.
V »Javnem povabilu za sofinanciranje
priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012–2014«
(v nadaljevanju: javno povabilo), objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije
št. 79, dne 7. 10. 2011, se spremeni rok za
predložitev indikativne finančne razdelitve
po projektih in po letih glede na razpoložljivo
regijsko kvoto oziroma rok za posredovanje
celovitega Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2012–2014 in
zahtevka s končnim poročilom o izvedenih
aktivnostih.
Besedilo drugega odstavka točke 5 javnega povabila »Upravičeni stroški in merila
za dodelitev sredstev«, besedilo drugega
odstavka točke 6 javnega povabila »Obseg
financiranja upravičencev po tem povabilu«
ter besedilo prvega odstavka točke 7 javnega povabila »Roki za porabo sredstev« se
po spremembi glasijo:
»Stroški so upravičeni do sofinanciranja,
če nastanejo v obdobju od 1. 9. 2011 do
19. 4. 2012.«
»Na območju razvojne regije je upravičen do sofinanciranja le en Izvedbeni načrt
regionalnega razvojnega programa. Upravičenci bodo dolžni predložiti indikativno
finančno razdelitev po projektih in po letih glede na razpoložljivo regijsko kvoto do
19. 4. 2012.«
»Odobrena sredstva bo mogoče koristiti
na podlagi dokončne potrditve Izvedbenega
načrta regionalnega razvojnega programa
2012–2014, poročilo o izvedenih aktivnostih
in zahtevka s strani SVLR. Skrajni rok za posredovanje celovitega Izvedbenega načrta
regionalnega razvojnega programa 2012–
2014 in zahtevka s končnim poročilom o
izvedenih aktivnostih pa je 19. 4. 2012.«
Ostale določbe javnega povabila ostajajo
nespremenjene.
Republika Slovenija,
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1902/12
Radijski program: RADIO SLOVENSKE
GORICE.
Izvajalec: Radio Slovenske gorice, d.o.o.
Podjetje za radijsko in televizijsko dejavnost.
Matična št.: 508001.
Direktor: Maks Kurbus.
Odgovorni urednik: Maks Kurbus.
Lastniški in upravljalski delež; 100 % lastnik in upravljalec Janez Kurbus, stanujoč
Široka ulica 15, 2352 Selnica ob Dravi.
Ob-1903/12
Televizijski program: Kabelska televizija
Ormož.
Izdajatelj: Kabelska televizija Ormož.
Sedež: Skolibrova 17.
Lastniški delež: 100 % lastnik: Kabelska
televizija Ormož.
Člani organa upravljanja: direktor: Anton
Šalamon.
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Objave gospodarskih družb
Ob-1892/12
Direktorica družbe Gorenje GTI, trgovina, inženiring, d.o.o., Velenje Partizanska
12, matična številka 5629918000, na podlagi določil prvega odstavka 586. člena v
povezavi s 629. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), (v nadaljevanju:
Gorenje GTI, d.o.o.) objavlja obvestilo:
1. Dne 15. 3. 2012 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celju predložen
Delitveni načrt prenosne družbe Gorenje
GTI, d.o.o.
2. Na podlagi delitvenega načrta bo izvedeno statusno preoblikovanje prenosne
družbe Gorenje GTI,d.o.o. – oddelitev z
ustanovitvijo nove družbe.
3. Na sedežu družbe Gorenje GTI,
d.o.o., je od objave tega obvestila do dneva,
ko bo edini družbenik prenosne družbe odločal o soglasju k delitvi, vsak delovni dan,
med 10. do 12. uro, družbeniku na vpogled:
Delitveni načrt družbe Gorenje GTI, d.o.o.
in Letno poročilo družbe Gorenje GTI, d.o.o.
za zadnja tri leta.
4. Družba Gorenje GTI, d.o.o., bo edinemu družbeniku najkasneje naslednji delovni dan po prejemu njegove pisne zahteve brezplačno dala prepis listin iz prejšnje
točke.
5. Družba Gorenje GTI, d.o.o., bo vsakemu upniku in svetu delavcev najkasneje
naslednji delovni dan po prejemu njegove
pisne zahteve brezplačno dala prepis delitvenega načrta.
6. O soglasju k delitvi bo odločal edini
družbenik prenosne družbe.
7. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktorica družbe Gorenje GTI, d.o.o.,
ustno razložila delitveni načrt, prav tako pa
bo edinega družbenika obvestila o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od dneva sestave
delitvenega načrta do odločanja družbenika
o soglasju k delitvi.
Gorenje GTI, d.o.o.
direktorica družbe
Cita Špital Meh

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-1855/12
V skladu s 520. členom ZGD-1 na, podlagi sklepa skupščine družbe z dne 4. 5.
2010 objavljamo obvestilo:
Osnovni kapital družbe TMK – Holding,
družba pooblaščenka d.o.o., Črnci 2A, Apače, v višini 492.237,99 EUR, se zmanjša za
osnovni vložek družbe TMK – Holding, družba pooblaščenka d.o.o., v višini 240.235,27
EUR, kar predstavlja poslovni delež v višini
48,8047 % tako, da po zmanjšanju, znaša
osnovni kapital družbe 252.002,72 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
se opravi v skladu s pravili o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala
(tretji odstavek 381. člen ZGD-1 in naslednji v zvezi s šestim odstavkom 520. člena
ZGD-1) zaradi umika lastnega poslovne-

ga deleža družbe TMK – Holding, družba
pooblaščenka d.o.o., pri čemer se znesek
240.235,27 EUR prenese v kapitalske rezerve.
Osnovni kapital se zmanjša z namenom
povečanja donosnosti lastniškega kapitala
v družbi. Za nominalni znesek umaknjenega lastnega poslovnega deleža se zmanjša
osnovni kapital in se povečajo kapitalske
rezerve družbe.
TMK – Holding,
družba pooblaščenka d.o.o.
Ob-1861/12
Direktor družbe SHRAMBA storitve
d.o.o., Vilharjeva cesta 27, 1000 Ljubljana,
matična številka 5673674000, na podlagi
drugega odstavka 520. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja, da sta družbenika dne 20. 2. 2012 soglasno sprejela
sklep:
Osnovni kapital družbe se zmanjša od
zneska 68.763,12 EUR za 60.000,00 EUR
tako, da znaša 8.763,12 EUR. Osnovna
vložka družbenikov se zmanjšata v sorazmerju s poslovnima deležema. Po zmanjšanju osnovnega kapitala ima družbenica
Barbara Nose osnovni vložek v znesku
4.381,56 EUR, družbenik Dragan Martinović pa ima osnovni vložek v znesku 4.381,56
EUR.
Družba poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
SHRAMBA storitve d.o.o., Ljubljana
direktorica Barbara Nose

Sklici skupščin
Ob-1854/12
V skladu z določili 42. in 53. člena Statuta GRAD d.d. sklicujem
23. redno skupščino
delniške družbe GRAD,
ki bo v torek, 17. 4. 2012, ob 16. uri,
v prostorih družbe, Tržaška 118, Ljubljana.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov in ugotovitev sklepčnosti.
2. Realizacija sklepov 22. redne seje
skupščine.
3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
4. Cene in pravila trgovanja z lastnimi
delnicami.
Skupščine se v skladu z 297. členom
ZGD-1 lahko udeležijo delničarji, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine. Vabilo je pripravljeno skladno s
44. členom statuta, ki določa tudi, da mora
vsak delničar vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine obvestiti družbo, da se namerava
udeležiti skupščine in na njej glasovati.
Kolikor želi delničar uvrstiti dodatno točko
na dnevni red ali podati nasprotni predlog,
lahko delničarji, ki imajo vsaj 5 % glasov,
to storijo, kolikor primerno obvestijo ostale

delničarje vsaj 15 dni pred sejo (najkasneje
do 2. 4. 2012), ali sedež družbe najkasneje
do 26. 3. 2012, z izrecnim navodilom, da se
o predlogu obvesti vse delničarje. Predlog
je potrebno tudi utemeljiti (45. člen statuta).
Točka 1 dnevnega reda temelji na določilih 9. člena, točka 2 pa na določilih 3. člena
Poslovnika skupščine GRAD d.d. Točka 3
temelji na določilih 53. člena statuta GRAD
d.d. in 293. ter 294. člena ZGD-1. Točka 4
temelji na določilih 247. člena ZGD-1. Točka 5 temelji na določilih 35. člena Statuta
GRAD d.d.
Nadzorni svet predlaga sprejetje naslednjih sklepov:
ad 1: Izvoli se verifikacijska komisija in
ugotovi sklepčnost.
ad 2: Vsi sklepi so realizirani.
ad 3: Sprejme se predlagana delitev bilančnega dobička in skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu.
Dividende se izplačajo najkasneje do
31. 5. 2012. Upravičenec do prejema dividende je lastnik imenske delnice, vpisan v
knjigo delnic na dan skupščine, ali novi lastnik na dan izplačila dividende z overjenim
pisnim pooblastilom prodajalca.
ad 4: Sprejmejo se predlagane cene ter
pravila trgovanja z lastnimi delnicami.
Gradivo je v skladu z določbami 44. člena
statuta, delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, vsak delavnik, od vključno 16. 3.
2012 do 17. 4. 2012, od 9. do 13. ure.
Na seji je prisoten notar, ki sestavi zapisnik
seje.
GRAD d.d.
Andrej Kavšek
predsednik NS
Ob-1872/12
Na podlagi 41. člena Statuta družbe
Semesadike Mengeš d.d., Prešernova 35,
1234 Mengeš, direktor družbe sklicuje
15. sejo skupščine
delničarjev družbe Semesadike
Mengeš d.d.,
ki bo dne 16. 4. 2012 ob 13. uri, v prostorih družbe Semesadike Mengeš d.d., Prešernova 35, Mengeš.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– za predsednika skupščine se izvoli
Jure Prebil,
– za preštevalca glasov se izvolita Jani
Bele in Marko Smole.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev s poslovanjem družbe v
letu 2011.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom poslovanja družbe Semesadike
Mengeš d.d., za leto 2011.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta družbe Semesadike Mengeš d.d.
se za obdobje 4 let od dneva imenovanja
imenujejo: Jure Prebil, Miha Prebil in Ivan
Kekec.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
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reda. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti podani v pisni obliki in razumno utemeljeni.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled na sedežu družbe v Mengšu,
Prešernova 35, in sicer vsak delovni dan
od 11. do 12. ure od dneva objave sklica
skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in za čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni
pred dnem zasedanja skupščine.
Semesadike Mengeš d.d.
direktor: Marko Smole, univ. dipl. ekon.

ga nadomestila«, pri čemer predlagajo, da
skupščina pod to točko sprejme naslednji
sklep:
1. Družbe Plasta proizvodnja in trgovina
d.o.o. Šentrupert, Kamnje 41, 8232 Šentrupert, Termoplasti-Plama, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad, Fond zajedničkog
ulaganja "Moneta" A.D. Podgorica, Moskovska 93, 81000 Podgorica, Črna gora, ki ga
upravlja Društvo za upravljanje investicionim
fondom “Moneta” A.D. – Podgorica, Moskovska 93, Maksim 2, 81000 Podgorica, Črna
gora, in AG, družba za investicije d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, ki delujejo
usklajeno (v nadaljevanju: glavni delničar)
so imetniki najmanj 621.256 delnic izdajateljice družbe Plama-pur d.d. Podgrad, ki upoštevajoč drugi odstavek 384. člena ZGD-1
v povezavi z drugim odstavkom 528. člena
ZGD-1 predstavljajo 90,46-odstotni delež v
osnovnem kapitalu družbe Plama-pur d.d.
Podgrad oziroma predstavljajo 90,46-odstotni delež vseh delnic družbe Plama-pur d.d.
Podgrad z glasovalno pravico.
2. Vse delnice družbe Plama-pur d.d.
Podgrad, s sedežem Podgrad 17, 6244
Podgrad, matična številka: 5042348000, katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo
na glavnega delničarja, ki za prevzemnika
navedenih delnic izmed sebe določa družbo Termoplasti-Plama, proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad, Hrušica
104, 6244 Podgrad, za plačilo primernega
nadomestila po ZGD-1 in ZPre iz točke 4.)
tega sklepa upravičencem iz točke 5.) tega
sklepa.
3. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v
register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča poslovodstvo družbe Termoplasti-Plama, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad, Hrušica 104,
6244 Podgrad, da na podlagi vpisa sklepa
o prenosu delnic na glavnega delničarja v
register, pri Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic izdajateljice družbe
Plama-pur d.d. Podgrad, Podgrad 17, 6244
Podgrad, z računov manjšinskih delničarjev
na svoj račun.
4. Glavni delničar, v njegovem imenu
družba Termoplasti-Plama, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad,
Hrušica 104, 6244 Podgrad, je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register upravičencem plačati nadomestilo v vrednosti 17,00 EUR za vsako
delnico družbe Plama-pur d.d. Podgrad,
v obliki in na način, skladen z 68. členom
ZPre.
5. Upravičenci do nadomestila so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če
so delnice v lasti manjšinskega delničarja
predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, je:
a. v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja
upravičenje do donosov – do izplačila nadomestila upravičena oseba, v korist katere je
bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo
vpisano na presečni dan za izbris te pravice
oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81. b člena ZNVP-A;
b. v drugih primerih – do izplačila nadomestila upravičen manjšinski delničar, ki
je vpisan v centralnem registru kot imetnik
delnic na presečni dan za prenose iz prvega
odstavka 81. b člena ZNVP-A.

Ob-1881/12
Na podlagi 296. člena ZGD-1 na zahtevo delničarja CPL naložbe, svetovanje,
trgovina in investicije, d.o.o. in 55. člena
Statuta družbe Cestno podjetje Ljubljana
družba pooblaščenka, d.d., Stolpniška ulica
10, uprava sklicuje
15. sejo skupščine
družbe Cestno podjetje Ljubljana
družba pooblaščenka, d.d.,
ki bo dne 25. 4. 2012, ob 9. uri, v sejni
sobi, na naslovu Stolpniška ulica 10, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti, izvolitev organov
skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Alenka Šuštar Hostar, odvetnica iz Kranja.
Za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Brezovar in Suzana Golja.
Skupščini prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek.
2. Predčasni odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem 25. 4. 2012 se
pred potekom mandatne dobe odpokliče
vse člane nadzornega sveta, in sicer Mihaela Bizjaka, Mirana Moškotevca in Boruta
Sokliča.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se naslednji člani
nadzornega sveta: Jure Krajnc, Denis Černivec in Ranko Mimović.
Člani nadzornega se izvolijo za štiri leta
od dneva izvolitve.
Prijava udeležbe in glasovanje na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d.
na presečni dan; konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine 21. 4. 2012 in, ki
so svojo udeležbo pisno prijavili najpozneje
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine 21. 4. 2012.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sejni dvorani in z podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Predlagatelji sklepov
Predlagatelj sklepov za 1. točko dnevnega reda sta uprava in delničar CPL naložbe,
svetovanje, trgovina in investicije, d.o.o., za
2. in 3. točko dnevnega reda je predlagatelj
delničar CPL naložbe, svetovanje, trgovina
in investicije, d.o.o.
Gradivo
Gradivo za skupščino k posameznim
točkam dnevnega reda je na vpogled na
sedežu družbe, na Stolpniški ulici 10, v Ljubljani, v tajništvu, vsak delovni dan, od 9. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Od dneva objave sklica do vključno
dneva zasedanja skupščine bo možen vpogled v gradivo tudi preko interneta na spletni
strani: www.cp-lj.si/dp.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki ne sprejme sklepa,
obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča,
da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Nasprot
ni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda ter volilni predlogi delničarjev, ki bodo poslani družbi v roku 7 dni po
objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje
iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 oziroma iz 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.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Cestno podjetje Ljubljana
družba pooblaščenka, d.d.
direktor
Bojan Kozar, univ. dipl. inž. grad.

Razširitve dnevnih redov
Ob-1893/12
Družba Plama-pur, proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Podgrad, Podgrad
17, v skladu z določili ZGD-1, objavlja predlog razširitve dnevnega reda 17. seje skupščine, sklicane za 6. 4. 2012, ob 10. uri, v
sejni sobi družbe, katere sklic je bil objavljen
v Uradnem listu RS, dne 2. 3. 2012.
Zahtevo za razširitev dnevnega reda
predlagajo delničarji Plasta proizvodnja in
trgovina d.o.o. Šentrupert, Kamnje 41, 8232
Šentrupert; Termoplasti-Plama, proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad,
Hrušica 104, 6244 Podgrad; Fond zajedničkog ulaganja "Moneta" A.D. Podgorica, Moskovska 93, 81000 Podgorica, Črna gora, ki
ga upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondom “Moneta” A.D. – Podgorica,
Moskovska 93, Maksim 2, 81000 Podgorica,
Črna gora in AG, družba za investicije d.d.,
Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana. Navedeni delničarji (v nadaljevanju: »glavni delničar«) skladno z 296. in 384. členom ZGD-1
ter 68. členom ZPre, predlagajo dodatno 6.
točko dnevnega reda:
»Prenos preostalih delnic delničarjev
na glavnega delničarja za plačilo primerne-
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6. Izplačila nadomestila manjšinskim delničarjem bo glavni delničar, v njegovem imenu družba Termoplasti-Plama, proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad,
Hrušica 104, 6244 Podgrad, vršil prek računa, odprtega pri Volksbank d.d., ki je tudi
podala izjavo, da je solidarno odgovorna za
izpolnitev obveznosti glavnega delničarja,
da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o
prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem izplačal nadomestilo za pridobljene
delnice v skladu s tem sklepom.
Gradivo za razširitev dnevnega reda, je
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo
za skupščino, na spletnih straneh družbe
http://www.plama-pur.si in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.
ljse.si.
Plama-pur d.d. Podgrad

Nasprotni predlogi
Ob-1894/12
Družba Plama-pur, proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Podgrad, Podgrad
17, v skladu z določili ZGD-1, objavlja nasprotni predlog delničarja k predlogu skle-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pov pod 2. točko dnevnega reda 17. seje
skupščine, sklicane za 6. 4. 2012, ob 10.
uri, v sejni sobi družbe, katere sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS, dne 2. 3. 2012.
Delničar Dekleva Marijan, Podgrad 22a,
6244 Podgrad, je vložil nasprotni predlog
k predlogom sklepov pri 2. točki dnevnega
reda »Sprememba Statuta družbe« in hkrati
sporočil, da bo ugovarjal objavljenim predlogom sklepov ter da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za nasprotna sklepa, ki glasita:
2.1. Skupščina sprejme vse predlagane
spremembe Statuta družbe Plama pur d.d.,
skupaj s sprejetimi spremembami člena 19.
in 20. člena sprememb Statuta Plama-pur,
d.d., Podgrad.
2.2. Skupščina sprejme čistopis Statuta
družbe Plama-pur d.d., Podgrad.
Utemeljitev:
Predlagatelj predlaga, da skupščina najprej odloča o spremembah statuta družbe, ki
vključujejo spremembe 19. in 20. člena, kot
jih predlaga predlagatelj, saj njegov predlog
sledi določilom drugega odstavka 79. člena
Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, da je v upravnem odboru najmanj eden
izmed članov predstavnik delavcev. Število
predstavnikov delavcev v upravnem odboru

se določi s statutom družbe, vendar ne sme
biti manjše od enega predstavnika delavcev
izmed vsakokratnih treh dopolnjenih članov
upravnega odbora. Predlog, ki predvideva,
da ima upravni odbor 4 člane in od tega
3 člane predstavnike na predlog kapitala
in 1 predstavnika delavcev, je tako v neskladju z Zakonom o sodelovanju delavcev
pri upravljanju. Šele po tem, ko skupščina
sprejme ali zavrne predlagani spremembi,
se opravi obravnava in glasovanje o vseh
ostalih spremembah statuta in sprejme čistopis statuta. Šele s tem dejanjem je izpolnjen pogoj za ugotovitveni sklep, da je z
dnevom sprejema čistopisa statuta, družba
prešla iz dvotirnega v enotirno upravljanje
ter kasnejše razrešitve članov NS pri točki 3
ter imenovanje pri točki 4, kjer se skupščina
tudi seznani s predstavnikom delavcev v
upravnem odboru na osnovi pisnega predloga sveta delavcev.
Nasprotni predlog predlagatelja je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, pod
enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo
za skupščino, na spletnih straneh družbe:
http://www.plama-pur.si in na borznem sistemu elektronskega obveščanja: http://seonet.ljse.si.
Plama-pur d.d. Podgrad
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Zavarovanja terjatev
SV 136/12
Ob-1899/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 136/12, z
dne 13. 3. 2012, zastavitelja Miha Udovič,
rojen 4. 10. 1982, stanujoč Stritarjeva ulica
17, 6250 Ilirska Bistrica in Ida Janež, rojena
13. 5. 1984, stanujoča Babno polje 44, 1386
Stari Trg pri Ložu, vsak za svoj solastni delež ½-ice, izrecno in nepogojno dovoljuje pri
nepremičnini, dvosobnem stanovanju št. 11,
(celotna ID št. 2525-924-11), ki se nahaja v
II. nadstropju večstanovanjske stavbe, letnik
1978, številka stavbe: 924, na naslovu Rozmanova ulica 24A, Ilirska Bistrica, v skupni
neto izmeri 60,20 m2 (po katastru); stanovanje obsega predprostor, dve sobi, kuhinjo,
shrambo, kopalnico z WC-jem, balkon in
klet, stanovanjska stavba stoji na parceli
št. 432/30, k.o. 2525 – Ilirska Bistrica, ki v
zemljiški knjigi še ni vpisana, prej parcela
št. 432/21, k.o. 2525 – Ilirska Bistrica, s
solastniškim deležem na vseh skupnih pro-

storih, delih, objektih in napravah stanovanjske hiše, na naslovu Rozmanova ulica 24A,
6250 Ilirska Bistrica, ustanovitev in vknjižbo
hipoteke ter zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v znesku 40.800,00 EUR, z referenčno obrestno
mero 3-mesečni Euribor (ki se spreminja)
in obrestnega pribitka v višini 2,75 % letno, letni pribitek je fiksen in se v času do
dokončnega vračila kredita ne spreminja,
razen v primeru dogovora iz 17. člena, zapisane pogodbe in s končnim rokom vračila
kredita 18. 4. 2027, z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezani z izterjavo obveznosti do dolžnika, vse podrobneje
določeno in zapisano v Hipotekarni kreditni
pogodbi za stanovanjski kredit in sporazumu
o zavarovanju denarne terjatve, vse zapisano v notarskem zapisu notarke mag. Sonje
Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 13. 3. 2012,
opr. št. SV 136/12, v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237000.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 849/2010
Os-1638/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In 849/2010 z dne
1. 10. 2010, zaradi izterjave denarne terjatve
v višini 2.311,11 EUR s pp upnika Staninvest
d.o.o., je izvršitelj Bojan Miletič iz Maribora,
dne 29. 12. 2011 opravil rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer poslovnega prostora št. 1, v izmeri 12,40 m2, ter
št. 2, v izmeri 16,70 m2, na naslovu Usnjarska
9, Maribor, parc. št. 1976, 1974/3, 1974/1 in
2180, k.o. 657 Maribor – Grad.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 2. 2012
In 817/2011
Os-1639/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. In 817/2011 z
dne 21. 12. 2011, zaradi izterjave denarne
terjatve v višini 129,44 EUR s pp upnika
Boruta Bratina in ostalih, je izvršitelj Bojan
Miletič iz Maribora, dne 29. 12. 2011, opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer poslovnega prostora
št. 1, v izmeri 12,40 m2, ter št. 2, v izmeri
16,70 m2, na naslovu Usnjarska 9, Maribor,
parc. št. 1976, 1974/3, 1974/1¸in 2180, k.o.
657 Maribor - Grad.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 2. 2012

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
III P 460/2011
Os-5907/11
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni zadevi pod opr. št. III P 460/2011, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena ZPP sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke
Maye Milenove, Krf, Grčija, se postavi Janez
Verk, odvetnik v Celju.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v postopku, dokler tožena stranka
oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem ali dokler center za socialno delo ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 12. 2011
VL 164901/2009
Os-1621/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Andrej Vovšek, Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor, proti dolžniku Mihi Cuderman, Trubarjeva cesta 85, Ljubljana, ki ga zastopa zak.
zast. začasni zastopnik Igor Dolinšek, Linhartova 12, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
690,40 EUR, sklenilo:
dolžniku Mihi Cuderman, Trubarjeva cesta
85, 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 Igor
Dolinšek, Linhartova 12, 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 5. 1. 2012
VL 107182/2011
Os-1622/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa
Mirjana Jedrinović, Novi trg 8, Novo mesto,
proti dolžniku Slobodanu Panić, Banja Luka,
BIH, Banja Luka, zaradi izterjave 121,15 EUR,
sklenilo:
dolžniku Slobodanu Panić, Banja Luka,
BIH, Banja Luka 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.
Nace Štamcar, Novi trg, Kompleks B, Novo
mesto.
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 25. 10. 2011
VL 212387/2011
Os-1687/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve,
d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Andreja Šifrer, Škofa Maksimilijana Držečnika (p.p. 1593) 9, Maribor, proti
dolžniku Milošu Gačić, Na Dobravah 8, Zgornja Besnica, ki ga zastopa odv. Marjeta Hudovernik, Likozarjeva 13, Kranj, zaradi izterjave
356,18 EUR, sklenilo:
dolžniku Milošu Gačić, Na Dobravah 8,
Zgornja Besnica, 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 odv.
Marjeta Hudovernik, Likozarjeva 13, 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 24. 1. 2012
III P 1000/2011
Os-1763/12
Okrajno sodišče v Mariboru je dne 25. 1.
2012 na podlagi 5. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur.
l. RS, št. 26/99 in 96/02), v pravdni zadevi tožeče stranke Javni medobčinski stanovanjski
sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, zoper toženo stranko Branka Rojka, Smetanova ulica
4, Maribor, zaradi odpovedi najemne pogodbe in izpraznitve stanovanja, toženi stranki

Branku Rojku postavilo začasnega zastopnika
Simona Brenceta, odvetnika v Mariboru, Partizanska cesta 13a, Maribor.
Začasni zastopnik bo v zgoraj navedenem
pravnem postopku zastopal toženo stranko
vse do takrat, dokler ne bo tožena stranka ali
njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem
oziroma dokler ne bo organ, pristojen za socialne zadeve, sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 2. 2012
P 142/2010
Os-1652/12
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke: Valter Fabjančič, Povžane 3 C, 6243 Obrov, ki ga zastopa Odvetniška
pisarna Kanduti – Kocjan d.o.o. iz Ljubljane
zoper toženo stranko: 1. Olga Ban, Škedenj,
Vignetti 147, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, 2. Rozalija Ban, 10306 Reno Ave,
Cleveland 5, ZDA, sedaj neznenega bivališča,
3. Slavko Ban, Šlajmarjeva ul. 8, 1000 Ljubljana, sedaj neznanega bivališča, 4. Zorko Ban,
Kajuhova ulica 12, 6310 Izola, 5. Marija Bolčič,
neznano bivališča, Trst, Italija, 6. Danilo Kljun,
Povžane 3, 6242 Materija, sedaj neznanega
bivališča, 7. Štefanija Mahnič, 10306 Reno
Ave, Cleveland 5, Ohio, ZDA, sedaj neznanega bivališča, 8. Andrej Memon, neznano
bivališče, Trst, Italija, 9. Franc Memon, neznanega bivališča, Trst, Italija, 10. Štefanija Rus,
Obrtniška 11, 6240 Kozina, sedaj neznanega
bivališča, 11. Renata Ban, Brezovica 38, 6242
Materija, 12. Stanko Valenčič, Slivje 4, 6240
Kozina, 13. Marija Mascalchini, Via Milizia 3,
Trst, Italija, 14. Ivanka Mascalchini, Via Buie
8, Trst, Italija, 15. Zvonko Kekez, Susedgradska 3, Zagreb, Hrvaška, 16. Branko Kekez,
Susedgradska 3, Zagreb, Hrvaška, 17. Ema
Ferfolja, Via Carravagio 8, Trst, Italija, 18.
Anica Antončič, Verzerjev trg 4, 6000 Koper,
19. Danica Pobega, Potok 6, 6276 Pobegi,
20. Jožef Poles, Hrvatini 122, 6280 Ankaran,
21. Jožica Kocjančič, BA Svt 207 16 16-8
ANW, Calgari, Canada, 22. Ada Povh, Ocizla
4, 6240 Kozina, 23. Valter Rojc, Prešnica 22,
6240 Kozina, 24. Marija Rojc, Klanec pri Kozini 27, 6240 Kozina, 25. Neva Rebec, Prečna
pot 12, 6320 Portorož, 26. Stojan Petrinja,
Petrinje 1/a, 6240 Kozina, 27. Danilo Memon,
Bošamarin 59A, 6000 Koper, 28. Albin Hervatin, Povžane 3a, 6242 Materija, 29. Danilo
Hervatin, Povžane 8, 6242 Materija, 30. Marija
Bensi, Via Batteria 28, Trst, Italija, 31. Dany
Hrvatin, Nova pot 16, Hrpelje, 6240 Kozina,
32. Edi Hrvatin, Rodik 24, 6240 Kozina, 33.
Albin Hrvatin, 59 Sunshine Ave, Kealba 3021,
Melbourne, Avstralija, od katerih 1., 2., 3., 5.,
6., 7., 8., 9.,10., 13. in 14. toženca oziroma
toženko zastopa začasna zastopnica odvetnica Anita Hiti iz Sežane po predlogu tožeče
stranke za postavitev začasnega zastopnika
15. tožencu Zvonku Kekezu, Susedgradska
3, Zagreb, Hrvaška in 16. tožencu Branku
Kekezu, Susedgradska 3, Zagreb, Hrvaška,
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, tožencema Zvonku Kekezu, Susedgradska 3, Zagreb, Hrvaška, sedaj neznanega
bivališča, in Branku Kekezu, Susedgradska 3,
Zagreb, Hrvaška, sedaj neznanega bivališča,
sklepom z dne 22. 2. 2012 postavilo začasno
zastopnico, in sicer odvetnico Anito Hiti, Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, ki bo toženca
v tem postopku zastopala vse do takrat, dokler
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toženca ali njun pooblaščenec ne nastopijo
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jima je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 2. 2012

bil vpis objavljen dne 19. septembra 1913, po
izročilni pogodbi z dne 11. 9. 1913, po kateri
je pogrešani pridobil nepremičnine v k.o. Podbrezje. Iz uradnih evidenc pri UE Enota Kranj
pa izhaja, da je pogrešani vpisan kot Josef
Rebol, rojen dne 27. 4. 1890, v kraju Srednja
vas 9, in je sin Valentina Rebola in Helene,
roj. Ankrst.
Pogrešanega zastopa skrbnik za posebni
primer. Dolžnost skrbnika za posebni primer
opravlja Center za socialno delo Kranj po strokovnem delavcu.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj
to javijo Okrajnemu sodišču v Kranju, v roku
3 mesecev po objavi tega oglasa, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 2. 2012

Oklici dedičem
II D 216/2011
Os-1762/12
V zapuščinskem postopku Okrajnega sodišča v Mariboru po dne 31. 12. 2010 umrli Frančiški Novak, roj. 2. 4. 1926, nazadnje
stan. Cesta zmage 92, Maribor, se poziva
dediča Janeza Mušiča, roj. 29. 3. 1947, brez
stalnega prebivališča, da priglasi svojo pravico
do zapuščine oziroma poda dedno izjavo v zadevi po pokojni Frančiški Novak v roku enega
leta v skladu z drugim odstavkom 206. člena
Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 2. 2012
D 6/2009
Os-3278/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek, po dne 25. 3. 1960, umrlem Kavčič Andreju, nazadnje stanujočem Stara Fužina 75,
za premoženje oziroma pravice zapustnika
kot člana agrarne skupnosti.
Vsi zakoniti dediči niso znani. Zato se dediča, ki se še ni javil sodišču poziva, da to stori v
roku enega leta od objave tega oklica, sicer bo
odločeno na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče Radovljica
dne 5. 5. 2010

Oklici pogrešanih
N 15/2011
Os-1842/12
Anton Vidmar, sin Vidmar Jerneja in Vidmar Jere, roj. 17. 4. 1887 v Begunjah pri Cerknici, je pogrešan.
Skrbništvo za posebni primer bo za pogrešanega opravljala skrbnica za posebni primer
Furlan Stanislava, roj. 6. 5. 1935, Šarhova
10, Ljubljana.
Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi
in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da
to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi
tega oklica z opozorilom, da bo po poteku roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 1. 3. 2012
N 16/2011
Os-1843/12
Jožef Vidmar, sin Vidmar Jerneja in Vidmar
Jere, roj. 24.3.1898 v Begunjah pri Cerknici,
je pogrešan.
Skrbništvo za posebni primer bo za pogrešanega opravljala skrbnica za posebni primer
Furlan Stanislava, roj. 6. 5. 1935, Šarhova
10, Ljubljana.
Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi
in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da
to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi
tega oklica z opozorilom, da bo po poteku roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 1. 3. 2012
N 17/2011
Os-1844/12
Janez Vidmar, sin Vidmar Jerneja in Vidmar Jere, roj. 4. 6. 1891 v Begunjah pri Cerknici, je pogrešan.

Skrbništvo za posebni primer bo za pogrešanega opravljala skrbnica za posebni primer
Furlan Stanislava, roj. 6. 5. 1935, Šarhova
10, Ljubljana.
Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi
in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da
to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi
tega oklica z opozorilom, da bo po poteku roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 1. 3. 2012
N 1/2012
Os-1760/12
Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče postopek pod opr. štev. N 1/2012, da se razglasi
za mrtvega Franc Bajt roj. 29.9.1886, Čeplez
53, Cerkno.
Sodišče je postopek za razglasitve za mrtvega začelo na predlog predlagateljice Marije
Obid, Planina pri Cerknem 37, Cerkno, ki jo
zastopa pooblaščenec Gabrijel Leban, Žibertova 26, Ljubljana.
Predlagateljica v nepravdnem postopku, ki
teče pred naslovnim sodiščem navaja, da naj
bi pogrešani leta 1913 odšel v Združene države Amerike, kjer je tudi ostal. Leto dni za njim
naj bi odšla tudi njegova družina. Z bratom Antonom Bajtom je imel stike vse do leta 1956,
kasneje pa čedalje manj ozoroma nič. Zadnja
pošta, ki jo je Franc Bajt poslal bratu Antonu
Bajt je iz leta 1955, s katero je pooblastil brata
Antona Bajta za opravljanje pravnih poslov z
nepremičninami v k.o. Planina pri Cerknem.
Kasneje pa še, da podarja nepremičnino bratu
Antonu Bajt, dokumenti naj bi bili overjeni pri
notarju v Pennsylvaniji v ZDA.
Da bi predlagateljica lahko uredila zemljiškoknjižno stanje za nepremičnino v vložku
št. 32, k.o. Planina, predlaga, da se Franca
Bajta, rojenega dne 29.9.1886, Čeplez 53,
Cerkno razglasi za mrtvega.
Francu Bajtu je bila postavljena skrbnica
za posebni primer Marija Čelik, Gorenjska cesta 29, Cerkno.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju pozivamo, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po
poteku tega roka Franca Bajta razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 29. 2. 2012
N 23/2011
Os-1455/12
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku
nepravdni postopek pod N 23/2011 za razglasitev za mrtvega pogrešanega Jagodic Vincenca, roj. 12. 7. 1894, neznanega bivališča.
Pogrešanega pozivamo, da se oglasi pri
naslovnem sodišču, vse druge, ki kaj vedo
o njegovem življenju, pa pozivamo, da to javijo sodišču oziroma predlagatelju Plinovodi,
družba za upravljanje s prenosnim sistemom
d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, Ljubljana, v roku 3 mesecev po objavi tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 6. 2. 2012
N 32/2009
Os-1575/12
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je na predlog Občine Naklo, Glavna cesta 24, Naklo,
v teku postopek za razglasitev za mrtva pogrešanega Jožefa Rebolja, Britof 22, Podbrezje, Naklo, katerega rojstvo je vpisano v
RMK Podbrezje za leto 1890, pod zaporedno
številko 11.
Pogrešani je v zemljiški knjigi tukajšnjega
sodišča vpisan kot Jožef Rebolj, pri čemer je
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N 16/2011
Os-1222/12
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah
je v teku nepravdni postopek predlagateljice
Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju, zaradi razglasitve pogrešanke Marije Kitak, Žahenberc 44, Rogatec, ki jo zastopa skrbnik za
poseben primer v osebi Mihael Kitak, stan. Žahenberc 53, Rogatec. Pogrešana Marija Kitak,
roj. 29. 12. 1909 v Žahenbercu 44, Rogatec, ki
je nazadnje živela v Žahenbercu 44, Rogatec,
je bila oseba s posebnimi potrebami in je bila
s strani nemških okupacijskih sil odpeljana v
poseben zavod, oziroma taborišče, kjer je leta
1941 ali 1942 umrla. O pogrešanki ni ničesar
več znanega, niti se ta nikomur ni javila. Zadnji
stik z njo so sorodniki imeli pred tem, ko je bila
odpeljana v taborišče.
Zaradi opisanega sodišče poziva vse, ki
bi karkoli vedeli o pogrešani Mariji Kitak, nazadnje stanujoči Žahenberc 44, Rogatec, da
to sporočijo Okrajnemu sodišču v Šmarju pri
Jelšah, Aškerčev trg 11, Šmarje pri Jelšah, v
treh mesecih od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano
Marijo Kitak razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 13. 1. 2012
N 23/2010
Os-4775/11
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike
Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Venčeslava Uršiča, Borjana 21, Breginj,
za mrtvega.
Venčeslav Uršič se je rodil v Borjani 20. 9.
1909 materi Avguštini Lavrenčič in očetu Petru. 23. 5. 1936 se je poročil z Marijo Lavrenčič
in leta 1947 odšel v Italijo. Zadnje poročilo o
pogrešanem predstavlja sklep o dedovanju
po pokojnem Jožefu Cenciču, ki ga je Okrajno
sodišče v Tolminu izdalo dne 12. 12. 1955 in
je bila na njegovi podlagi opravljena vknjižba
lastninske pravice na pogrešanega v zemljiški knjigi.
Pogrešanega bo v postopku kot skrbnik za
poseben primer zastopal Center za socialno
delo Tolmin.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču v treh
mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče po
poteku tega roka razglasilo pogrešanega za
mrtvega, v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 21. 9. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Bartol Bojan, Prijateljev trg 1, Ribnica,
zavarovalno polico, št. 50500071180, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gng326065
Beden David, Jakčeva ulica 2, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 505000792670,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gns326053
Benkič Blanka, Vadarci 75, Bodonci, zavarovalno polico, št. 70000012739, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gny326147
Cesar Jelena, Ulica Slavka Gruma
48, Novo mesto, zavarovalno polico, št.
50500082960, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gno326086
Čepar Miha, Pod anteno 9, Portorož - Portorose, zavarovalno polico, št.
50500055654, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnz326121
Dominko Jasmina, Hajdoše 84B, Hajdina, zavarovalno polico, št. 50500110428,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnb326045
Ferdin Martina, Grenc 4, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 50500101858, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gns326103
Ferfolja Slađana, Lokovec 78, Ajdovščina, zavarovalno polico, št. 70000012113,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnx326148
Ilenič Branko, Baznikova ulica 14, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500004368,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnz326071
Ivančič Mateja, Vena Pilona 18, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št.
50500050364, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnq326155
Kajtna Klavdija, Trg Franca Fakina 3A, Trbovlje, zavarovalno polico, št.
50500025649, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gns326078
Kavčič Iztok, Trdinov trg 4E, Mengeš,
zavarovalno polico, št. 50500043262, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnw326099
Klemenčič Damir, Prežihova 14, Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
50500065872, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gny326047
Klemenčič Damir, Prežihova 14, Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
50500100330, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnx326048
Korošec Dejan, Ulica Franca Benedičiča 2A, Jesenice, zavarovalno polico, št.
50500097417, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gng326140
Krmac Ivan, Vanganel 13, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št. 50500116121,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gno326157
Kuklec Vesna, Novo Polje c. VII/105,
Ljubljana - Polje, zavarovalno polico,
št. 50500043413 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD. gnv326125
Lesjak Anka, Vuzmetinci 22, Miklavž pri Ormožu, zavarovalno polico,
št. 50500005640, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnp326131

Markoja Aleksandra, Naselje Gredice 4, Odranci, zavarovalno polico,
št. 50500045181, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnw326149
Mićić Stana, Resnik 38, Zreče, zavarovalno polico, št. 50500112451, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnt326077
Mihor Branka, Trg svetega Jerneja 2, Kočevje, zavarovalno polico, št. 50500050251,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnp326156
Popović Biljana, Gradnikova 47,
Nova
Gorica,
zavarovalno
polico,
št. 50500088811, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnq326080
Ribežl Anita, Zagrad 42, Celje, zavarovalno polico, št. 50500101969, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnr326054
Rižnar Klavdija, Anice Kolarič 5, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500105369, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnh326043
Serk Jernej, Zdravkova ulica 10, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500019283, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnj326162
Skrbiš Andreja, Brilejeva ulica 3, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500094331,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnw326074
Šikovec Marija, Valvazorjeva 1, Izlake,
zavarovalno polico, št. 50500079919, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gns326153
Vogrinec Danijel, Hajdoše 25, Hajdina,
zavarovalno polico, št. 50500039876, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnz326046
Zemljič Franc, Karnerjeva 6, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500043426, izdala zavarovalnica KD fond Slovenika.
gny326122
Žagar Anja, Jarška cesta 9, Domžale,
zavarovalno polico, št. 70000013124, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnr326079

Spričevala preklicujejo
Alessio Moreno, Benčičeva 12, Koper Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Gian Rinaldo Carli Koper, izdano leta 2005.
gnl326110
Bahun Petra, Uriskova 32, Velenje, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Velenje,
izdani leta 1999, 2000. gne326092
Balažič Goran, Cven 15, Ljutomer, maturitetno spričevalo Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, št. 655, izdano leta 2002.
gne326042
Bektaš Senad, Prušnikova ulica 26, Ljubljana, indeks, št. 12130083724, izdala Višja strokovna šola, Šolski center za pošto,
ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana.
gnb326095
Berglez Miran, Vodenovo 24, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo – zaključno Srednje kovinarske in metalurške šole Štore, št. 169,
izdano leta 1988. gnn326083
Catić Aida, Savska cesta 2, Kranj, spričevalo 5. letnika PTI Kranj, izdano leta
2007. gnf326141
Celin Martin, Rozmanova ulica 24E, Ilirska Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje

agroživilske šole Ljubljana, št. I.V.1224, izdano leta 1996. gnj326087
Celin Martin, Rozmanova ulica 24E, Ilirska Bistrica, spričevalo 4. letnika Srednje
agroživilske šole Ljubljana, št. I.V.1224, izdano leta 1997. gni326088
Celin Martin, Rozmanova ulica 24E,
Ilirska Bistrica, maturitetno spričevalo Srednje agroživilske šole Ljubljana, izdano leta
1997. gnh326089
Centa Debeljak Mojca, Pod gozdom,
Cesta I/9A, Grosuplje, diplomo Ekonomske fakultete v Ljubljani, izdana leta 1992.
gnn326108
Cigan Ladislav, Pince Marof 28, Lendava - Lendva, diplomo Srednje kmetijske šole
Rakičan, izdano leta 1989. gnk326111
Čater Dejan, Ulica bratov Bošnjak 3, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu ŠC Celje,
št. 889, izdano leta 1997. gnj326112
Demšar Urbanija David, Tacenska cesta 123 a, Ljubljana, spričevalo 7. razreda
Osnovne šole Vižmarje Brod v Ljubljani, izdano leta 2010. gnm326109
Đogić Žan, Založnikova 46, Brezovica pri
Ljubljani, spričevalo o končani OŠ Brezovica, izdano leta 2010. gnx326073
Furjan Valentina, Hrastovec 54, Zavrč,
spričevalo 2. letnika Elektro in računalniške
šole Ptuj, izdano leta 2011. gni326063
Gostiša Jurij, Bevke 72A, Log pri Brezovici, indeks, izdala Fakulteta za strojništvo
Univerze v Ljubljani. gnr326154
Grahovac Tomaž, Cankarjeva ulica 4,
Radovljica, diplomo za strojnega tehnika in
spričevalo 3. in 4. letnika CSUI Jesenice,
izdana leta 1988, 1989 in 1991. gnh326114
Grašič Klara, Na griču 41, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poklicne in
strokovne šole Kranj, smer frizerstvo, izdano
leta 2006. gnh326064
Grom Darja, Storžev grič 10, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Jurija Vege,
Idrija, izdano leta 2000, izdano na ime Lušina. gny326126
Grom Darja, Storžev grič 10, Vrhnika,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Jurija Vege,
Idrija, izdano leta 2002, izdano na ime Lušina. gnx326127
Grom Darja, Storžev grič 10, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jurija Vege,
Idrija, izdano leta 2003, izdano na ime Lušina. gnw326128
Grom Darja, Storžev grič 10, Vrhnika,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jurija Vege,
Idrija, izdano leta 2004, izdano na ime Lušina. gnv326129
Grom Darja, Storžev grič 10, Vrhnika,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jurija
Vege, Idrija, izdano leta 2004, izdano na
ime Lušina. gnq326130
Hašimović Danijela, Mlaka 2, Komenda,
spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu
2. letnika za prvo in drugo ocenjevalno obdobje Srednje šole za farmacijo, kozmetiko
in zdravstvo, izdani leta 2008, 2009 in 2010.
gne326117
Iskra Boštjan, Zabiče 68B, Ilirska Bistrica, spričevalo 4. letnika Elektrotehnično-računalniške strokovne šole in gimnazije,
Ljubljana, št. II/A 3797, izdano leta 1997.
gnm326134
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Iskra Boštjan, Zabiče 68B, Ilirska Bistrica, maturitetno spričevalo Elektrotehnično-računalniške strokovne šole in gimnazije, Ljubljana, št. 334, izdano leta 1997.
gnf326091
Kandare Klemen, Goričice 54, Grahovo,
spričevalo 5. letnika Srednje strojne šole
PTI, Postojna, izdano leta 2010. gni326038
Klenovšek Branko, Dolenjska cesta
142, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Center strokovnih šol, izdano leta 1974.
gny326072
Kodele Levac Sabina, Zelena pot 12,
Logatec, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske in turistične šole Izola, izdano leta
2003, izdano na ime Kodele. gnh326039
Kokalj Bogdan, Petelinje 7, Dol pri Ljub
ljani, maturitetno spričevalo Srednja kemijska šola, izdano leta 1984. gnv326075
Konatar Sara, Na otoku 6, Celje, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
Srednje medicinske šole, izdano leta 2011.
gnv326104
Kos Staš, Podljubelj 269, Tržič, indeks,
izdala Fakulteta za strojništvo, leto izdaje
2007/2008. gnx326123
Kos Štrum Tilen, Čučkova 22, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda Osnovne šole Vič, izdano leta 2010. gnp326081
Košenina Jurij, Na otoku 7, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Centra za dopisno izobraževanje Univerzum v Ljubljani,
št. 424/ST, izdano leta 1997. gnm326059
Križan Klemen, Zagorica 13, Ig, spričevalo 2. letnika Srednje upravno administrativne šole, izdano leta 2008. gnt326052
Kukavica Velica, Skobčeva 7, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdana
leta 1991, 1992 in 1993. gnu326076
Malić David, Cesta zmage 22, Zagorje
ob Savi, spričevalo 2. letnika GESŠ Trbovlje, izdano leta 2011. gnv326100
Martinjak Božidar, M. A. Reljkovića 2,
42000 Varaždin, Hrvaška, diplomo Srednje
šole Borisa Kidriča, Celje, cestno-prometna
usmeritev, po programu SKR - voznik, št. diplome - potrdila 0142, izdana 27. 12. 1982.
gno326107
Mehle Nejc, Prešernova cesta 17, Grosuplje, spričevalo 4. letnika in potrdilo o
opravljeni maturi, izdala Srednja šola za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, 2009.
gnc326069
Milavec Tina, Cesta I. Istrske brigade
47, Pobegi, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2011. gnn326158
Muharemović Jasmina, Litostrojska cesta 31, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Zalog, izdano leta 2005. gnh326118
Plohl Srečko, Hrib 5, Vrhnika, diplomo
Srednje šole tehniških strok in osebnih storitev v Ljubljani izdana leta 1985. gnc326144
Podstenšek Andreja, Tomšičeva ulica 62,
Slovenj Gradec, spričevalo 4. letnika Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole,
Kranj, izdano leta 1997. gnc326044
Povše Alenka, Ljuben 45, Uršna sela,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠGT Novo
mesto, izdano leta 1992, izdano na ime Hrovat Alenka. gng326115
Rasinger Ana-Marija, Podkoren 63,
Kranjska Gora, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje zdravstvene šole Jesenice, izdani
leta 1995, 1996. gnt326102
Roškarič Kristijan, Podvinje 8, Kapele,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole Brežice, izdani leta
2010 in 2011. gnv326050

X 1,5 cm, narisan hlod in na njem napis CIRLES, pod njim napis CIRLES d.o.o., Predvor, Tupaliče 21, 4205 Predvor, Slovenija.
gnn326133
Cugelj Jasna, Dolenje Medvedje selo 1,
Trebnje, študentsko izkaznico, št. 19424418,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnu326051
Ćurić Adnan, Savinjska cesta 5, Nazarje,
voznikovo kartico, št. 1070500020169003,
veljavna od 29. 9. 2011 do 30. 9. 2012.
gnn326058
Debelak Urška, Ulica Pohorskega bataljona 85, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Jožeta Plečnika. gnj326137
Dvorščak Patrik, Kurirska pot 18, Ribnica, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za
oblikovanje in fotografijo. gng326090
ETIM d.o.o., Cesta na polje 11, Pragersko, licenco, št. GE004840/06005/002,
za vozilo IVECO, registrska številka MB-RZ-442. gnl326135
Gabrovšek Jaka, Pregljeva ulica 64, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19419903,
izdala Ekonomska fakulteta. gnd326093
Gjura Valentina, Vodranci 45, Kog, študentsko izkaznico, št. 25110037, izdala Fakulteta za arhitekturo. gne326142
Gluhić Ševal, Križevec 59, Stranice, voznikovo kartico, 1070500030975000, izdajatelj Cetis d.d. gnh326068
Halilović Azra, Ulica Tončka Dežmana 6,
Kranj, študentsko izkaznico, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani, izdana na ime Azra
Radončić. gnw326124
Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob Savinji, licenco, 007069,
izvod 015, registrska številka CE L6-62E.
gnk326161
Jureš Mirjana, Gortanov trg 14, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 11080090, izdala Zdravstvena fakulteta.
gnw326049
Kravanja Ida, Mozelj 28, Kočevje, študentsko izkaznico, št. 04036682, izdala
Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani.
gnb326120
Kuzmič Mario, Apače 49, Apače, dijaško
izkaznico, izdala Ekonomska šola Murska
Sobota. gnk326061
Lekić Bojana, Stari trg 11, Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdal Univerzitetni Klinični center Ljubljana.
gnx326098
Lovinčič Vid, Barjanska 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18050691, izdala Filozofska fakulteta Ljubljana. gnu326151
Lovrič Tomaž, Ulica Janeza Puharja 4, Kranj, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500012777000, izdajatelj Cetis d.d.
gnb326145
Novak Mitja, Mačkova 54, Mačkovci,
dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola.
gni326138
Oplotnik Barbara, Cesta padlih borcev 12, Hrastnik, študentsko izkaznico,
št. 07094281, izdala Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru. gnm326084
Perša Borut, Jamna 15, Sveti Jurij ob
Ščavnici, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500009981000, izdajatelj Cetis d.d.
gnt326152
Robert Ivanuša s.p., Kerenčičev trg 5,
Ormož, potrdilo za voznika Trishanski Toni,
veljavnost do 9. 9. 2009, izdajatelj OPZS
Slovenije, št. 007690, BGD 49-2-4329/2009,
leto izdaje 2009. gnp326056
Robert Ivanuša s.p., Kerenčičev trg 5,
Ormož, potrdilo za voznika Brkić Suljo, ve-

Rožej Luka, Kunaverjeva ulica 3, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehniških strok Bežigrad, izdano leta
1998. gnz326096
Rožej Luka, Kunaverjeva ulica 3, Ljubljana, obvestilo o uspehu, izdala Srednja šola
tehniških strok Šiška, leta 1999. gnh326097
Shabani Sofije, Novosadska ulica 18,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnik Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdani leta
2010 in 2011. gno326082
Simonič Franc, Turno 20, Gorica pri
Slivnici, spričevalo - zaključno Gostinske
šole Celje (natakar), izdano leta 1961.
gng326040
Slapničar Boža, Ob stadionu 19, Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Ptuj, Ekonomske šole,
št. 45, izdano leta 1996, izdano na ime Fluher. gnc326119
Stagoj Aleksandra, Lokovina 17, Dobrna,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Celje, izdano leta 2011. gne326067
Stopar Klementina, Tomšičeva ulica 45,
Slovenj Gradec, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec
(ekonomski tehnik), izdani leta 2008, 2009.
gnl326085
Šibila Matej, Tržec 18C, Videm pri Ptuju,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1. in 3. letnika Šolskega centra Ptuj, Poklicna in tehniška strojna šola Ptuj, izdani leta
1997 in 2002. gnm326113
Štiherl Sašo, Mlakarjeva 22, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Tekstilnega centra Kranj – tehniška tekstilna šola, izdano
leta 1974. gnf326066
Štirn Urška, Dvorje 71, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu Vrtnarske šole Celje, izdano leta 1999.
gnf326041
Tepić Almin, Čentur 25, Marezige, spričevalo 3. letnika STŠ Koper in diplomo nižjega
poklicnega izobraževanja – obdelovalec kovin, izdano leta 2007. gnu326101
Vardič Ive, Železničarska cesta 18, Črnomelj, diplomo Srednje šole kovinarske in elektrotehnične usmeritve Krško, št. I.NAD.E./104,
leto izdaje 1988. gno326132
Vozelj Jožef, Dragovšek 18, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske
šole Ljubljana, izdano leta 1994. gnq326105
Vrhunec Gregor, Matija Blejca 8, Kamnik, spričevalo – zaključno Tehničnega
šolskega centra Kranj, št. II/3054, izdano
leta 2001. gnv326150
Žagar Sonja, Jernejeva vas 13, Črnomelj, spričevalo o poklicni maturi Srednje
poklicne in strokovne šole Črnomelj, izdano
leta 2004. gnq326055

Drugo preklicujejo
Bandić Damir, Šercerjeve brigade 5, Maribor, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, izdajatelj
Ministrstvo za promet, št. 619591, leto izdaje 2006. gnc326094
Bezjak Boris, Trate 19B, Zgornja Velka,
značko in službeno izkaznico ribiškega čuvaja, št. 2010, izdajatelj Zavod za ribištvo
Slovenije, izdana 5. 12. 2009, za sladkovrški
ribiški okoliš. gnz326146
CIRLES, d.o.o., Preddvor, Tupaliče 21,
Preddvor, štampiljko, zelen pravokotnik, 5,5
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ljavnost do 1. 2. 2010, izdajatelj OPZS Slovenije, št. 007690/MJ49-3-427/2010, leto
izdaje 2009. gno326057
Rotter
Michael,
Vošnjakova
ulica 6, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 20100326, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnl326160
Rožman Matjaž s.p., Mali Vrh 29A,
Globoko, italijanske CEMT dovolilnice
št. 00607 in CEMT zvezek št. 00607/1.
gnh326139
Sarić Marko Kristijan, Vidalijeva 14, Piran - Pirano, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Piran. gnj326062

Susman Simona, Polanškova ulica 19, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19482894, izdala Ekonomska fakulteta.
gnd326143
Šabić Sanda, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20060331, izdala
Pravna fakulteta. gnk326136
T.L.Sirk d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna
Gorica, dovolilnico, št. 000080, za državo
11, oznaka države 191. gnm326159
Volk Barbara, Župančičeva ulica 2,
Ilirska Bistrica, študentsko izkaznico,
št. 32006650, izdala Naravoslovno tehniška
fakulteta v Ljubljani. gnb326070
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