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Javni razpisi
Ob-2165/12
Javni razpis
Garancije Sklada za bančne kredite s
subvencijo obrestne mere (P1 2012)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški
sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11.
Javni razpis se izvaja na podlagi potrjenega programa »Program instrumentov
finančnega inženiringa za MSP v Republiki
Sloveniji-PIFI za obdobje 2009–2013«, Dopolnjenega programa za izvajanje Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Javni razpis je pridobil
soglasje Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi
Zakona o podpornem okolju za podjetništvo
(Uradni list RS, št. 102/07 ZPOP-1), Zakona
o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08),
Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega
podjetniškega sklada za leto 2012 (sklep
Vlade RS, št. 47602-31/2011/2 z dne 20. 12.
2011), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009
veljavni z dne 3. 9. 2009), Uredbe sveta
(ES) št. 1083/2006 (UL L, št. 210 z dne
31. 7. 2006, s spremembami), Uredbe ES
št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem
pretoku takih podatkov (UL L 008, 12. 1.
2001), Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. december 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za
regionalni razvoj (UL L 371/1 z dne 27. 12.
2006 in spremembe), Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep Vlade RS
številka 31001-1/2007/6, ter dopolnitvami
št. 31001-1/2007/8, št. 31001-1/2007-13,
št. 31001-1/2007/17, št. 31001-1/2009/3
in št. 31001-1/2009/9), Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list

RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10),
Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne
15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list
Evropske unije L 379/5) in priglašene sheme
»de minimis« pomoči »Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2007–2013 – de minimis« (št.
priglasitve M002-5715334-2007/I), Zakona
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (UPB2, Uradni list RS, št. 44/07), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe)
ter Programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje
2009–2013 in Dopolnjenega programa za
izvajanje Garancijskega sklada za bančne
kredite s subvencijo obrestne mere.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so garancije Sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere,
ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d.,
Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo-alpe-adria
bank d.d., Probanka d.d., Deželna Banka
Slovenije d.d., Banka Volksbank d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska
banka d.d., Factor banka d.d., SKB d.d.,
UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., ZVEZA BANK, Podružnica Ljub
ljana in Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.
Namen javnega razpisa je spodbujanje
podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo
konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti
in izboljšanja financiranja obratnih sredstev
v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost
kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve
kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih
jamstev za zavarovanje bančnega kredita
ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev
sprostiti za nov investicijski ciklus.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala
in srednje velika podjetja (v nadaljevanju:
MSP, ki so organizirana kot gospodarske
družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), registrirana najkasneje do 30. 6. 2012
(upošteva se datum registracije podjetja na
Sodišču), razen če je v nadaljnjem besedilu
javnega razpisa drugače določeno.

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj
kakor 250 zaposlenih, prav tako imajo letni
promet, ki ne presega 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
43 milijonov EUR.
Podlagi za pridobitev letnega prometa in
bilančne vsote sta:
– bilanca stanja na dan 31. 12. 2011 in
izkaz poslovnega izida za leto 2011,
– za podjetja, ustanovljena v letu 2012
velja, da se upoštevajo podatki na podlagi
bilance stanja in izkaza poslovnega izida
od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje
vloge na Sklad.
Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj
1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na
zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Podjetje mora
imeti vsaj enega zaposlenega1 za polni
delovni čas. Za potrebe tega razpisa se
upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec
dejavnosti pri s.p.2 (če je to njegova edina
podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo
s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni
podlagi 112, kolikor je ta direktor hkrati tudi
lastnik te družbe.
Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8.
2008 najdete na spletni strani: http://www.
podjetniskisklad.si/index.php?option=com_
content&view=article &id=65&Itemid=85.
Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za
podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila
zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali
na podlagi konsolidiranih zaključnih računov
podjetja, v katerega je podjetje vključeno
1
V skladu s 66. členom Zakona o delovnih
razmerjih, veljajo določene pravice posebnim
skupinam zaposlenih, da delajo krajši delovni
čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti
izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.
2
V primeru samostojnih podjetnikov se kot
zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje
tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca M1/
M2 mora biti razviden polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 66. člen
Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih
primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj
iz te točke javnega razpisa izpolnjen.
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za namene konsolidacije, če ti obstajajo.
Podatkom se prištejejo podatki za vsako
partnersko podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo glavno dejavnost razvrščeno
v naslednja področja, oddelke, skupine in
razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07
in Uradni list RS, št. 17/08):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– področje G – Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih vozil,
– oddelek 56 – Oskrba z jedmi in pijačami,
– so v težavah na podlagi računovodskih
izkazov za leto 2011, skladno z opredelitvijo
2. člena Zakona o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. 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,
– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– imajo neporavnane davčne obveznosti
do Republike Slovenije,
– podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– so navedena v seznamu podjetij, na
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in
spremembe), s katerimi, na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor;
Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor.
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila
de minimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati
200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega
prejema takšne pomoči, ne glede na obliko
ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva
leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se
zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja,
ki delujejo v cestno prometnem sektorju.
V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo
de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če
bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost
pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera
v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi,
ki jo je sprejela Komisija.
Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na
razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ohranjanje zaposlenih (izhodišče je
število zaposlenih delavcev na zadnji dan
preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta. Projekt se
mora zaključiti najkasneje do 31. 12. 2015,
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– izboljšati tehnološko opremljenost in
delovne pogoje podjetja z vidika povečanja
prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega,
– imeti zaprto finančno konstrukcijo in
zagotovljeno likvidnost za dobo trajanja kredita,
– projekt mora biti realiziran v Republiki
Sloveniji.
4.2. Kreditni in garancijski pogoji:
Višina upravičenih stroškov projekta ni
omejena. Za materialne in nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti (brez
DDV), za obratna sredstva pa se upoštevajo
bruto vrednosti (z DDV).
Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev
(to sta kreditno-garancijski liniji A.2. in B.2.)
le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta
podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva
potrebuje za razvoj oziroma širitev dejavnosti.
Kreditno – garancijska linija je odprta za:
A. obstoječe MSP-je, in sicer kot:
A.1. Razvojne garancije
A.2. Mikrogarancije
B. MSP-je s statusom novega podjetja3,
in sicer kot:
B.1. Razvojne garancije
B.2. Mikrogarancije.
Kreditno – garancijski pogoji le-teh so
sledeči:
A.1. Razvojne garancije za obstoječe
MSP-je
– Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno
uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti
– Upravičeni stroški projekta:
stroški materialnih investicij, stroški nematerialnih investicij ter obratna sredstva,
ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi
in/ali nematerialnimi investicijami in lahko
znašajo največ 30 % od skupne vrednosti
materialno/nematerialnih investicij oziroma
maksimalno 200.000 EUR
– Maksimalna
višina
kredita:
1.500.000 EUR
– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95 %
– Višina garancije: garancija v višini 80 %
glavnice kredita brez obresti se odobri za
upravičene stroške, ki se nanašajo samo na
nakup nove tehnološke opreme; garancija
v višini 60 % glavnice kredita brez obresti pa
se odobri za vse ostale možne kombinacije
upravičenih stroškov
– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do
10 let; možen je moratorij do največ dveh
let, če ga odobri tudi banka, moratorij se
šteje v odplačilno dobo kredita
– Stroški in provizije: stroški kredita se
določijo v skladu s tarifo banke; provizija za
odobritev in vodenje garancije znaša 0,5 %
od vrednosti garancije enkratno
– Zavarovanje kredita: izvede banka
v skladu z njenimi pogoji poslovanja in
Pogodbo o medsebojnem sodelovanju
med Skladom in banko
– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega
dela terjatve, na podlagi katerega bo banka
pooblaščena za celotni postopek zavarova3
Novo podjetje je podjetje, ki ni registrirano
več kot 42 mesecev do dneva vložitve vloge
in izplačuje plače (za samostojne podjetnike
in enoosebne družbe prispevke) vsaj zadnje
3 mesece.

nja in postopek izterjave neplačanega dela
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se
bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom
A.2. Mikrogarancije za obstoječe MSP-je
– Namen: zagotavljanje nemotenega tekočega poslovanja MSP-jev
– Upravičeni stroški projekta: obratna
sredstva
– Maksimalna višina kredita: za mikro in
mala podjetja je maksimalna višina kredita
100.000 EUR, za srednje velika podjetja pa
200.000 EUR
– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95 %
– Višina garancije: je 60 % glavnice kredita brez obresti
– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do
3 let; možen je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi banka, moratorij se
šteje v odplačilno dobo kredita
– Stroški in provizije: stroški kredita se
določijo v skladu s tarifo banke; provizija za
odobritev in vodenje garancije znaša 0,5 %
od vrednosti garancije enkratno
– Zavarovanje kredita: izvede banka
v skladu z njenimi pogoji poslovanja in
Pogodbo o medsebojnem sodelovanju
med Skladom in banko
– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega
dela terjatve, na podlagi katerega bo banka
pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se
bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom
B.1. Razvojne garancije za MSP-je s statusom novega podjetja
– Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno
uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti
– Upravičeni stroški projekta:
stroški materialnih investicij,
stroški nematerialnih investicij ter
obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od
skupne vrednosti materialno/nematerialnih
investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR
– Maksimalna
višina
kredita:
1.500.000 EUR
– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95 %
– Višina garancije: je 80 % glavnice kredita brez obresti
– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do
10 let; možen je moratorij do največ dveh
let, če ga odobri tudi banka, moratorij se
šteje v odplačilno dobo kredita
– Stroški in provizije: stroški kredita se
določijo v skladu s tarifo banke; provizija za
odobritev in vodenje garancije znaša 0,5 %
od vrednosti garancije enkratno
– Zavarovanje kredita: izvede banka
v skladu z njenimi pogoji poslovanja in
Pogodbo o medsebojnem sodelovanju
med Skladom in banko
– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega
dela terjatve, na podlagi katerega bo banka
pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se
bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom
B.2. Mikrogarancije za MSP-je s statusom novega podjetja
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– Namen: reševanje manjših likvidnostnih težav in zagotavljanje nemotenega
tekočega poslovanja MSP-jev
– Upravičeni stroški projekta: obratna
sredstva
– Maksimalna višina kredita: za mikro in
mala podjetja je maksimalna višina kredita
100.000 EUR, za srednje velika podjetja pa
200.000 EUR
– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95 %
– Višina garancije: je 80 % glavnice kredita brez obresti
– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do
3 let; možen je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi banka, moratorij se
šteje v odplačilno dobo kredita
– Stroški in provizije: stroški kredita se
določijo v skladu s tarifo banke; provizija za
odobritev in vodenje garancije znaša 0,5 %
od vrednosti garancije enkratno
– Zavarovanje kredita: izvede banka
v skladu z njenimi pogoji poslovanja in
Pogodbo o medsebojnem sodelovanju
med Skladom in banko
– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega
dela terjatve, na podlagi katerega bo banka
pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se
bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom.
4.3. Pogoji za črpanje kredita
Podjetje lahko črpa kredit le namensko,
za dovoljene upravičene stroške znotraj obdobja upravičenih stroškov. Kredit se koristi
namensko za poravnavo obveznosti za materialne, nematerialne investicije ter obratna
sredstva, izjemoma tudi za refundacijo že
plačanih obveznosti podjetja pri nedokončanih investicijah in ob pridobitvi soglasja
Sklada.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste
bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe
kredite ali leasing pogodbe vlagatelja.
5. Merila za izbor končnih upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo
skladne z namenom javnega razpisa, bo
ocenila komisija za dodelitev sredstev na
osnovi naslednjih meril:
– kvantitativna (zaposleni, lastna sredstva za izvedbo projekta, dinamika rasti čistih prihodkov od prodaje, tržna naravnanost, vpliv projekta na okolje, višina kreditnih sredstev, namenjenih financiranju obratnih sredstev v primerjavi s čistimi prihodki
od prodaje, povečanje dodane vrednosti na
zaposlenega, neposredna prodaja izven
trga RS, status novega podjetja),
– kvalitativna (ocena na podlagi vsebine
poslovnega načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomske
upravičenosti projekta glede na situacijo na
trgu in glede na realnost izvedbe ter analize
finančnega položaja podjetja).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila za izbor končnih
upravičencev).
Projekt, ki je prejel 60 ali več točk od
možnih 100 točk po kvantitativnih merilih,
preide v analizo s kvalitativnimi merili. V primeru, da je projekt prejel manj kot 60 točk
po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mnenje v kvalitativnem delu in ne
more pridobiti garancije Sklada ter subvencije obrestne mere za kredit.

Z analizo po kvalitativnih merilih vloga
pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
Komisija
za
dodelitev
sredstev
poda predlog Upravi Sklada v odločanje za
vse formalno popolne in pravno formalno
ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim
kot tudi negativnim mnenjem. V primeru,
da pridobi več vlagateljev pozitivno mnenje
pri kvalitativni oceni, kot je na razpolago
razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk v kvantitativni
oceni. V primeru istega števila točk imajo prednost projekti, ki so pridobili več točk
pri dinamiki rasti čistih prihodkov podjetja.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom
o neodobritvi vloge.
6. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala, ki je na razpolago za javni
razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 27.000.000 EUR.
Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je
3.532.400 EUR.
7. Upravičeni stroški projekta
Garancija in subvencija obrestne mere
se odobri za dolgoročni namenski kredit.
Kredit se lahko porabi za:
– materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč4, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški
gradnje in/ali nakupa objekta5,
– nematerialne investicije, ki pomenijo
prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega
tehničnega znanja,
– obratna sredstva (nakup materiala,
blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti,
stroškov testiranja ...).
Med upravičene stroške ne spada nakup
cestno prevoznih sredstev.
Predmet projekta je dovoljeno kupiti le od
tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba
ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški
delež ali glasovalne pravice) s podjetjem-končnim upravičencem (prav tako materialne investicije ne more kupiti od oseb v sorodstvenem razmerju z lastnikom podjetja
ali fizične osebe).
Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj dve
leti po odobritvi investicije za isti namen.
Predmet investicije torej ne sme biti prodan,
oddan v najem ali leasing tretjim osebam
najmanj v obdobju dveh let po odobritvi financiranja investicijskega projekta.
Državna pomoč po pravilu de minimis
(priglašena shema »Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2007–2013 – de minimis«, št.
priglasitve M002-5715334-2007/I) se odobri
za upravičene stroške projekta, nastale od
1. 1. 2012 do 31. 12. 2013. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško
upniškega razmerja.
4
Nakup zemljišča mora biti v neposredni
povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičeni strošek naložbe v zemljišče
lahko predstavlja max. 10 % višine upravičenih
stroškov investicije (materialne + nematerialne
investicije).
5
V primeru nakupa starih objektov, je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano
s strani neodvisne institucije.
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8. Rok v katerem morajo biti izdane garancije sklada
Garancije Sklada se izdajajo do 31. 12.
2013.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Garancijska sredstva bremenijo:
– Holdinški sklad GS PIFI MG: 1,3
mio EUR (od tega 85 % sredstev EU –
ESRR in 15 % sredstev slovenske udeležbe),
– Garancijski sklad GS EU 09 (sproščena sredstva – revolving): 5,6 mio EUR,
– Garancijski sklad GS EU 04 (sproščena sredstva – revolving): 1 mio EUR in
– Rezervni sklad Sklada:1 mio EUR.
Ocenjena vrednost sredstev za subvencijo obrestne mere:
– Holdinški sklad PIFI MG: 2,5 mio EUR
(od tega 85 % sredstev EU – ESRR in 15 %
sredstev slovenske udeležbe),
– prihodki Sklada: 1 mio EUR – sredstva
Sklada.
10. Delež prispevka skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
– Holdinški sklad GS PIFI MG – 85 %
sredstev EU, 15 % sredstev SLO proračuna,
– Garancijski sklad GS EU 09 in Garancijski sklad GS EU 04 – ponovna uporaba
sproščenih sredstev – revolving,
– Rezervni sklad Sklada – sredstva Sklada.
11. Roki za predložitev vlog
Roki za predložitev vlog so: 26. 4. 2012,
20. 5. 2012, 20. 6. 2012, 10. 9. 2012, 10. 10.
2012 in 10. 11. 2012 oziroma do porabe
sredstev.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog.
V primeru neposredne predložitve vloge pa
datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu
pošiljke.
Javni razpis bo odprt do 10. 11. 2012
oziroma do porabe sredstev. V primeru,
da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 10. 11. 2012, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Vloge, ki bodo prispele po 10. 11. 2012
ali na roke za prijavo po objavi zaprtja javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
12. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
13. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in
pravno formalno ustrezne vloge.
Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 75 dni od roka za odpiranje
vlog, posredovala vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi garancije Sklada.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije Sklada je možno
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sprožiti upravni spor na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji
garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere bo Sklad s podjetjem
podpisal pogodbo o izdaji garancije, podjetje
pa bo z banko podpisalo kreditno pogodbo
in uredilo zavarovanje kredita.
Izpolnjevanje osnovnih pogojev se bo
preverjalo tudi pred podpisom pogodbe.
V primeru, da se bo ugotovilo, da nekdo
ne izpolnjuje pogojev, se pogodbe ne bo
podpisalo.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za
izbor končnih upravičencev, vzorec prijavnega lista, vzorec pogodbe o izdaji garancije in
subvencioniranju obrestne mere.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor,
v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro,
in na spletni strani, www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na
tel. 02/234-12-74 – Bojana Mikeln,
02/234-12-42 – Jasna Kepnik-Hiter,
02/234-12-88 – Boris Ritlop, in 02/234-12-64
– mag. Boštjan Vidovič ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
15. Vsebina vloge
1. Prijavni list za garancijo Sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere
(spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu
http://evloge.podjetniskisklad.si/) obvezno
izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.
2. Poslovni načrt, bilanca stanja in
izkaz poslovnega izida iz katerih sta razvidni poslovni leti 2011 in 2010. Podjetja
ustanovljena v letu 2012, morajo priložiti
računovodske izkaze od dneva ustanovitve
podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi
kredita, zavarovanega z garancijo Sklada.
4. Bonitetna dokazila (datum izdaje
bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od
75 dni glede na datum oddaje vloge):
a.) za gospodarske družbe: SBON-1
(AJPES), za podjetja ustanovljena v letu
2012 se predloži BON 2,
b.) za samostojne podjetnike:
BON-1/SP (AJPES) in potrdilo o plačanih
davkih od pristojne davčne izpostave, za
podjetja ustanovljena v letu 2012 pa le potrdilo o plačanih davkih.
5. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede
na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe.
6. Potrdilo o izplačevanju plač za zadnje 3 mesece z dokazili o nakazilih (velja
samo za podjetja s statusom novega podjetja):
Za dokazilo o izplačevanju zadnjih
3 plač je potrebno predložiti obračune plač
za zadnje 3 mesece ter potrdila o izplačilu
plač ter vseh davkov in prispevkov iz naslova plač. Za s.p. in enoosebne družbe je za
doseganje tega pogoja potrebno predložiti
obračune in potrdila o izplačilu prispevkov
za navedeno obdobje.
7. V primeru nakupa starih objektov, je
potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano
s strani neodvisne institucije.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo projekta.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 oziroma 7 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska
oblika prijavnega lista in natisnjena oblika
spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano
natisnjeno obliko in elektronsko obliko se
bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega
lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga
v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot
nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa,
se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo in na podatke
potrebne za oceno vloge po merilih javnega
razpisa.
16. Oddaja vlog
Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega
podjetniškega sklada na naslov: Slovenski
podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj – Vloga za
garancijo sklada in subvencijo obrestne mere-P1 2012«.
Neposredna predložitev vlog na sedežu
Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna
vsak delovni dan, v pisarni št. 05 – poslovni
sekretariat, med 9. in 15. uro.
17. Ostale zahteve
Vlagatelji katerih vloge bodo v postopku
ocenjevanja ocenjene pozitivno bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi
s projektom v skladu z veljavnimi predpisi,
vendar najmanj 5 let od datuma prenehanja
garancije, za potrebe bodočih preverjanj.
Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok
podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad,
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki
so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa,
– pri izvajanju projekta zadostiti naslednjim ciljem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
Slovenski podjetniški sklad
Ob-2139/12
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za

kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega
razpisa s področja knjige (Uradni list RS,
št. 19/09 in 90/11) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09)
objavlja
javni ciljni razpis
za izbor kulturnih projektov
»Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2012 –
izvirno slovensko mladinsko leposlovno
delo vsakemu sedmošolcu in dijaku
prvega letnika«
(v nadaljevanju: JR3–RSK OŠ
in SŠ–2012)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega ciljnega razpisa in
razpisno področje
Predmet javnega razpisa JR3–RSK OŠ
in SŠ–2012 je podpora vrhunskim ustvarjalcem s področja izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja ter dvigovanje zavesti
o pomenu branja med mladimi.
Razpis je namenjen sofinanciranju kulturnega projekta izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.
3. Osnovna razpisna področja
Razpis se nanaša na izbor projektov za
naslednji področji:
a) Rastem s knjigo za osnovnošolce
(RSK OŠ);
b) Rastem s knjigo za srednješolce (RSK
SŠ).
3.1. Rastem s knjigo za osnovnošolce
(RSK OŠ)
S projektom Rastem s knjigo za osnovnošolce (RSK OŠ) bo JAK sistematično
spodbujala razvoj bralne kulture pri sedmošolcih.
3.2. Rastem s knjigo za srednješolce
(RSK SŠ)
S projektom Rastem s knjigo za srednješolce (RSK SŠ) bo JAK sistematično
spodbujala razvoj bralne kulture pri dijakih
prvega letnika srednjih šol.
4. Cilji javnega ciljnega razpisa
JAK bo podpirala kulturne projekte
v okviru razpisa JR3–RSK OŠ in SŠ–2012
v skladu z naslednjimi cilji:
– spodbuditi dostopnost raznovrstnega,
kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
– promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
– spodbuditi motivacijo za branje pri šolarjih in njihovo obiskovanje splošnih knjižnic,
– spodbuditi izvirno ustvarjalnost na področju mladinskega leposlovja,
– motivirati založnike k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v svoje
založniške programe za mladino,
– povečati delež izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.
5. Okvirna vrednost javnega ciljnega razpisa in obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet javnega razpisa
JR3–RSK OŠ in SŠ–2012, znaša predvidoma 50.000,00 € za eno izbrano izvirno
slovensko mladinsko leposlovno delo na posameznem področju in predvidoma 23.000
odkupljenih izvodov za izbrano delo na posameznem področju.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
JAK bo pri odkupu knjig izbranemu prijavitelju kulturnega projekta v okviru odobrenih sredstev za izbrano knjigo dodelila tudi
namenska sredstva za avtorski honorar avtorju/avtorjem (pisec in morebitni ilustrator)
ob dotisu izbranega dela, in sicer v skupni
višini predvidoma 6.000,00 € bruto na izbrano knjigo.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2012
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni
list RS, št. 96/10, 4/11 in 45/11 Odl. US:
U-I-1/11-15).
JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju za leto 2012 v okviru proračunskih
možnosti.
6. Višina sofinanciranja in upravičeni
stroški
Višina sofinanciranja
JAK bo izbranemu prijavitelju v okviru
odobrenih sredstev namenila sredstva za
odkup 23.000 izvodov enega naslova izbranega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovnega dela na posameznem področju
ter namenska sredstva za avtorski honorar
avtorju/avtorjem (pisec in morebitni ilustrator) ob dotisu izbranega dela.
Upravičeni stroški:
Med upravičene stroške sodijo stroški,
odobreni s strani JAK, ki so neposredno povezani z izvedbo kulturnega projekta »Rastem s knjigo OŠ 2012« in »Rastem s knjigo
SŠ 2012«, in sicer:
– avtorski honorar(ji),
– stroški tiska,
– založniška režija,
– morebitni stroški organizacije ali promocije projekta »Rastem s knjigo OŠ 2012«
in »Rastem s knjigo SŠ 2012« v skladu
z dogovorom oziroma morebitnim naročilom JAK.
7. Pogoji za sodelovanje na javnem ciljnem razpisu JR3–RSK OŠ in SŠ–2012
Prijavitelji na javnem ciljnem razpisu
JR3–RSK OŠ in SŠ–2012 morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da so registrirani za opravljanje založniške dejavnosti (šifra kategorije po
Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58)
na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu;
Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami.
– da zagotavljajo odkupno ceno izvoda
knjige pri nakladi 23.000 izvodov do največ
1,90 € (z DDV);
Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami.
– da so se pripravljeni pogajati o odkupni
ceni knjige, ki bo predlagana v izbor kulturnih projektov;
Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami.
– da za isti kulturni projekt na javni razpis
JR3–RSK OŠ in SŠ–2012 poda vlogo le en
prijavitelj;
Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami.
– da ima prijavitelj poravnane vse
pogodbene obveznosti do JAK iz naslova predhodnih javnih razpisov oziroma pozivov JAK;
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Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami.
– da izjavljajo, da bodo v primeru izbora
njihovega projekta ovrednotili delo avtorja
besedila/avtorja ilustracij v skladu s pogodbeno dogovorjenimi določili z JAK;
Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami.
7.1. Posebni pogoji na področju Rastem
s knjigo za osnovnošolce (RSK OŠ)
– da kandidirajo z izvirnim slovenskim
leposlovnim mladinskim delom, katerega
pisec je sodobni slovenski ustvarjalec in je
bilo prvič izdano v obdobju 2009–20121. V ta
sklop se lahko izjemoma štejejo tudi ponatisi mladinskih leposlovnih del slovenskih
piscev, ki so ponatisnjeni v tem obdobju,
posodobljeni in primerni starostni stopnji
sedmošolcev.
– da posamezni predlagatelj sodeluje
z največ štirimi izdanimi naslovi izvirnih slovenskih mladinskih leposlovnih del oziroma
njihovimi ponatisi na področju OŠ. Vsak naslov mora biti oddan kot samostojna vloga.
7.2. Posebni pogoji na področju Rastem
s knjigo za srednješolce (RSK SŠ)
– da kandidirajo z izvirnim slovenskim
leposlovnim mladinskim delom, katerega
pisec je sodobni slovenski ustvarjalec in je
bilo prvič izdano v obdobju 2009–20122. V ta
sklop se lahko izjemoma štejejo tudi ponatisi mladinskih leposlovnih del slovenskih
piscev, ki so ponatisnjeni v tem obdobju,
posodobljeni in primerni starostni stopnji dijakov prvih letnikov srednjih šol.
– da posamezni predlagatelj sodeluje
z največ štirimi izdanimi naslovi izvirnih slovenskih mladinskih leposlovnih del oziroma
njihovimi ponatisi na področju SŠ. Vsak naslov mora biti oddan kot samostojna vloga.
8. Kriteriji za ocenjevanje vlog
8.1. Področje Rastem s knjigo za osnovnošolce (RSK OŠ)
Možno
št. točk

Razpisni kriteriji
Kakovost, uspešnost, primernost in izvedljivost predlaganega
projekta
literarna kakovost in izvirnost literarnega besedila

16

reference – odmevnost knjige v strokovni in širši javnosti: kritike,
nagrade in druge reference

4

reference in prepoznavnost avtorja/avtorjev na področju
mladinskega leposlovja – nagrade, odmevi v strokovni javnosti

4

jezikovna odličnost – bogat jezikovni izraz in lektorska neoporečnost

4

primernost predlaganega knjižnega dela razvojni stopnji
sedmošolcev

4

kakovost tehnične izvedbe – oblikovanje, kakovost tiska, papirja in
vezave ter uredniškega dela

4

predvidena promocija knjige v zvezi s projektom »Rastem s knjigo
OŠ 2012«

2

prednost novejših izdaj (2012, 2011 – 2 točki; 2010, 2009 – 1 točka;
ponatisi 2009–2012 – 0 točk)

2

Skupno število točk

40
1
Za leto 2012 velja, da mora biti knjiga že
izdana do poteka roka prijave na razpis JR3–
RSK OŠ in SŠ–2012, tj. do 7. 5. 2012.
2
Za leto 2012 velja, da mora biti knjiga že
izdana do poteka roka prijave na razpis JR3–
RSK OŠ in SŠ–2012, tj. do 7. 5. 2012.
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8.2. Področje Rastem s knjigo za srednješolce (RSK SŠ)
Možno
št. točk

Razpisni kriteriji
Kakovost, uspešnost, primernost in izvedljivost predlaganega
projekta
literarna kakovost in izvirnost literarnega besedila

16

reference – odmevnost knjige v strokovni in širši javnosti: kritike,
nagrade in druge reference

4

reference in prepoznavnost avtorja/avtorjev na področju
mladinskega leposlovja – nagrade, odmevi v strokovni javnosti

4

jezikovna odličnost – bogat jezikovni izraz in lektorska
neoporečnost

4

primernost predlaganega knjižnega dela razvojni stopnji dijakov
prvega letnika

4

kakovost tehnične izvedbe – oblikovanje, kakovost tiska, papirja in
vezave ter uredniškega dela

4

predvidena promocija knjige v zvezi s projektom »Rastem s knjigo
SŠ 2012«

2

prednost novejših izdaj (2012, 2011 – 2 točki; 2010, 2009 – 1 točka;
ponatisi 2009–2012 – 0 točk)

2

Skupno število točk

40
9. Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja
Strokovna komisija JAK za literarne
prireditve in razvijanje bralne kulture bo
pregledala izpolnjevanje kriterijev kakovosti, uspešnosti, primernosti in izvedljivosti predlaganega projekta ter na tej osnovi
v odkup predlagala eno delo na področju
RSK OŠ in eno delo na področju RSK SŠ.
Kriteriji javnega razpisa JR3–RSK OŠ in
SŠ–2012 so ovrednoteni s točkami. Na javnem razpisu JR3–RSK OŠ in SŠ–2012 bo
izbrana knjiga predlagatelja, ki bo v postopku izbire ocenjena najvišje, vendar mora
glede na kriterije doseči vsaj 35 točk. Najvišje število prejetih točk za vsako posamezno
knjigo je 40 točk.
10. Dokumentacija javnega ciljnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa JR3–
RSK OŠ in SŠ–2012 obsega:
– besedilo javnega razpisa JR3–RSK OŠ
in SŠ–2012,
– prijavne obrazce za posamezni področji razpisa JR3–RSK OŠ in SŠ–2012:
a) Rastem s knjigo za osnovnošolce
(RSK OŠ):
– prijavni obrazec OBR1– RSK OŠ Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami.
b) Rastem s knjigo za srednješolce (RSK
SŠ):
– prijavni obrazec OBR1– RSK SŠ Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami.
Dokumentacija javnega razpisa JR3–
RSK OŠ in SŠ–2012 je na voljo na spletni strani JAK: www.jakrs.si. Dokumentacijo
javnega razpisa JR3–RSK OŠ in SŠ–2012
lahko zainteresirani v roku javnega razpisa
dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik,
med 10. in 12. uro.
Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo razpisno dokumentacijo za
posamezni področji:

a) Rastem s knjigo za osnovnošolce
(RSK OŠ):
– prijavni obrazec OBR1–RSK OŠ Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami.
b) Rastem s knjigo za srednješolce (RSK
SŠ)
– prijavni obrazec OBR1–RSK SŠ Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe.
11. Razpisni rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena pisno,
na predpisanih razpisnih obrazcih in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj, ki kandidira z več vlogami
v okviru javnega razpisa JR3–RSK OŠ in
SŠ–2012, mora vsako vlogo poslati v svoji,
ločeni kuverti.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno pisno vlogo predložiti na naslov:
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, do
7. 5. 2012 oziroma najkasneje tega dne
oddati na pošti kot priporočeno pošiljko
v zapečateni ovojnici z obveznim izpisom
na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis JR3–RSK OŠ in SŠ–2012 ter
z oznako razpisnega področja RSK OŠ ali
RSK SŠ. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv
in naslov (sedež).
Hkrati mora biti najkasneje tega dne prijavni obrazec OBR1 poslan po elektronski
pošti v tekstovnem dokumentu (npr. Word,
Open Office), zadeva/subject elektronskega sporočila pa naj vsebuje ime prijavljenega projekta, in sicer na elektronski naslov:
rsk.os@jakrs.si.
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan
objave javnega razpisa JR3–RSK OŠ in
SŠ–2012 v Uradnem listu RS, dne 6. 4.
2012, in traja do izteka zadnjega dne roka
za oddajo vlog, ki je 7. 5. 2012.
Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za oddajo vloge. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti,
se za dan, ko JAK prejme vlogo, šteje dan
oddaje na pošto. Vlogo je možno oddati
osebno na naslovu JAK, vsak delavnik, med
10. in 12. uro.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR3–RSK OŠ in SŠ–2012.
Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom
o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10 in 20/11).
Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali splošnih in posebnih pogojev, določenih v javnem razpisu R3–RSK OŠ in SŠ–2012, bodo
kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje
obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10 in 20/11).
12. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge, prispele na javni razpis JR3–RSK
OŠ in SŠ–2012, bo pregledovala odpiralna
komisija JAK.
Vloge neupravičenih oseb bodo izločene
iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona
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o uresničevanju javnega interesa za kulturo
– Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08,
4/10 in 20/11).
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
petih dni po prejetju poziva JAK, dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno
nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo
vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena
v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10 in 20/11).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojni strokovni komisiji JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojne strokovne komisije odločil
direktor JAK z odločbo o sofinanciranju kulturnih projektov RSK OŠ 2012 in RSK SŠ
2012.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK
www.jakrs.si, na elektronskem naslovu
gp.jakrs@jakrs.si oziroma pri strokovni
svetovalki JAK, vsak delavnik, med 10. in
12. uro: Tjaša Urankar, tel. 01/369-58-25,
tjasa.urankar@jakrs.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo prijavitelje o izidih javnega razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
15. 5. 2012.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Št. 07/03-2012
Ob-2119/12
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa
(Uradni list RS, št. 95/99, 11/06), objavlja
Zavod za šport RS Planica
javni razpis
za sofinanciranje strokovne priprave
in koordinacije programa šolskih
športnih tekmovanj in prireditev
v šolskem letu 2012/2013
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije
programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2012/2013.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
a) Nacionalne panožne športne zveze (to
so športne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru katerih so registrirani
športniki uvrščeni v sistem kategorizacije
Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja
športnih zvez).
b) Organizacije, ki bodo na podlagi
pooblastila posamezne nacionalne panožne športne zveze strokovno pripravljale, koordinirale in vodile program šolskih
športnih tekmovanj za posamezno športno
panogo.
c) Pri strokovni pripravi in koordinaciji
tekmovanj osnovnih šol s prilagojenim programom pa se lahko prijavijo vsi tisti sub
jekti, ki so kot izvajalci letnega programa
športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.
4. Pogoji in merila
Nacionalna panožna športna zveza oziroma organizacija mora ob prijavi na razpis predložiti:

– razpis šolskega športnega tekmovanja
v posamezni športni panogi (za ekipne panoge velja tekmovalni sistem, ki ga določi
Zavod za šport RS Planica), ki mora vsebovati vsebinski, organizacijski in finančni
načrt izpeljave tekmovanja (za posamezno
športno panogo se lahko razpiše samo en
sistem tekmovanja),
– podatke o koordinatorju, ki bo koordiniral izpeljavo celotnega šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi
(koordinatorji morajo imeti visokošolsko
izobrazbo športne smeri ali pa morajo biti
strokovno usposobljeni na področju športa).
Zavod za šport RS Planica bo za strokovno pripravo in koordinacijo programa
Šolska športna tekmovanja in prireditve
sredstva razdelil po naslednjih merilih:
1. Pomembnost panoge
Max. število točk – 60 točk
Panoge razdeljene v 4 skupine:
Skupina A – 60 točk, skupina B – 20 točk,
skupina C – 15 točk, skupina D – 0 točk
Skupina A
V skupini A so naslednje panoge:
Osnovna šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Srednja šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Skupina B
V skupini B so naslednje panoge:
Osnovna šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), gimnastika (akrobatika,
skoki z male prožne ponjave, športna gimnastika), namizni tenis, odbojka na mivki,
ples, smučanje (veleslalom in deskanje),
smučarski skoki.
Srednja šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), odbojka na mivki.
OŠPP: vse razpisane panoge.
Skupina C
V skupini C so naslednje panoge:
Osnovna šola: atletika (kros, tek trojk,
gorski tek, ulični tek), badminton, bowling,
judo, kajak kanu, kolesarstvo (vožnja na
čas, gorsko kolesarjenje, cestno kolesarstvo), lokostrelstvo, mladina in gore, orientacijski tek, smučarski tek in biatlon, plavanje, streljanje z zračno puško, šah, športno
plezanje in rafting.
Srednja šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek, ulični tek), badminton, gimnastika
(akrobatika, skoki z male prožne ponjave,
športna gimnastika), judo, gorsko kolesarstvo – kros, streljanje, lokostrelstvo, orientacijski tek, plavanje, ples, smučanje (veleslalom in deskanje), šah, streljanje z zračno
puško, športno plezanje in rafting.
Skupina D
V skupini D so panoge, ki niso navedene v skupinah A, B, C in niso bile vključene
v sistem Šolskih športnih tekmovanj v šolskem letu 2011/2012 ali se prvič vključujejo
v sistem v šolskem letu 2012/2013. Prijavljenim panogam v skupini D se ne sofinancira delo koordinatorja, pripravljeni razpisi za
osnovne in srednje šole pa bodo objavljeni
v Informatorju I (za šolsko leto 2012/2013).
V šolskem letu 2012/13 imajo panoge iz
skupine D možnost napredovanja v skupino
C, če po pozitivnem odzivu vključenih šol
v panogo to potrdi tudi Odbor za področje
ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica.
2. Nivoji tekmovanj
Max. število točk – 15 točk
Tekmovanja se razdelijo na 4 nivoje glede na to na katerem nivoju posamezna panoga vstopa v sistem na državnem nivoju.
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4 nivoji – 15 točk, 3 nivoji – 13 točk,
2 nivoja – 10 točk, 1 nivo – 8 točk
3. Število udeležencev
Max. število točk – 25 točk
Število udeležencev (tekmovalcev) na
tekmovanjih v šolskem letu 2011/12 (podatke pridobi Zavod na podlagi zaključnih
poročil panoge):
0 do 100 udeležencev – 5 točk, 100 do
499 udeležencev – 8 točk, 500 do 999 udeležencev – 20 točk, nad 1000 udeležencev
– 25 točk
5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 37.500,00 EUR.
Skupna razpisana sredstva so v višini
37.500 EUR (18.750 EUR v obdobju avgust–oktober 2012 in drugi del sredstev
18.750 EUR v obdobju april–junij 2013).
Izbrani izvajalci (koordinatorji) jih bodo prejeli v dveh delih. Prvi del sredstev bodo
upravičenci prejeli po podpisu osnovnih tripartitnih pogodb (zavod, panožna zveza,
organizacija oziroma sub
jekt in koordinator) ter ob predložitvi (ponudnikov – Nacionalna panožna športna zveza oziroma
organizacija) celotnih razpisov posamezne
panoge, ki bodo objavljeni v publikaciji Informator I (2012/13) v mesecu avgustu 2012,
drugi del sredstev pa na podlagi zaključnega poročila, ki ga morajo koordinatorji panog (žig nacionalne panožne športne zveze,
organizacije oziroma sub
jekta) poslati na
Zavod za šport RS Planica v 21 dneh po
izpeljavi finalnega tekmovanja oziroma najkasneje do 10. 6. 2013.
6. Sredstva bodo porabljena v skladu
s terminskim planom.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov Zavod za šport RS
Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do ponedeljka, 7. 5. 2011. Šteje se,
da je vloga prispela pravočasno, če je bila
(najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali
do 12. ure oddana na Zavodu za šport RS
Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga
mora biti predložena v zapečatenem ovitku,
ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – ŠŠT 2012/13«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti
dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na
zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo
oddane na predpisanih obrazcih, ki so del
razpisne dokumentacije, bodo izločene iz
nadaljnjega postopka.
8. Prijava na razpis: mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne
obrazce za prijavo na razpis.
9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 10. 5. 2012.
Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: Prijavitelji bodo o rezultatih
javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni od
dneva za oddajo vlog.
11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnem naslovu www.sportmladih.net
in www.zsrs-planica.si. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za
šport RS Planica (Gašper Plestenjak,
tel. 01/434-23-91, e-pošta: sst@sport.si).
Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis odgovorne osebe
prijavitelja) in ožigosane razpisne obrazce
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za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo
v skladu s 7. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica
Ob-2168/12
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list
RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06
– Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B (31/09 –
popr.)) in Pravilnika o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov (Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo
javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov v letu 2012/2013
1. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskih avdiovizualnih del, ki omogočajo televizijsko predvajanje in so izvorno producirana s strani
neodvisnih producentov. Na podlagi tega
razpisa odkupljena dela bo Radiotelevizija
Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.
2. Pomen izrazov
V tem razpisu uporabljeni izrazi imajo
naslednji pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju:
AV dela) – filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani,
eksperimentalni filmi itd.; kratki, srednjemetražni in celovečerni filmi), videofilmi, nanizanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter
vsa druga dela, izražena v obliki zaporedja
povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez,
ne glede na vrsto nosilca, na katerem so
vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelektualne stvaritve.
2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe oziroma prijavitelja.
3. Upravičena oseba – prijavitelj AV
dela, ki za oddajo vloge na razpis izpolnjuje
vse pogoje, določene z zakonom, predpisi
in tem razpisom.
4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo
RTV SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje
s priporočeno poštno pošiljko v rokih, določenih s tem razpisom.
5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, določene s tem
razpisom.
6. Prijavitelj – oseba, ki odda vlogo
na razpis.
7. Soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela – soavtorji AV dela in avtorji
prispevkov AV dela, kot so določeni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (UPB3), 68/08 in 85/10 – Skl. US).
3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki
so predmet razpisa
RTV SLO bo na razpisu financirala odkup naslednjih slovenskih AV del:
– 3 oddaje o vključevanju invalidov
v družbo v trajanju po 30 minut na oddajo (okvirna vrednost razpisanih sredstev je
42.000 EUR) – področje A,
– 3 dokumentarni filmi, namenjeni programskemu terminu »Dokumentarec meseca«, v trajanju po 50 minut na oddajo
(okvirna vrednost razpisanih sredstev je
90.000 EUR) – področje B,
– 3 portretni dokumentarni filmi, namenjeni programskemu terminu »Dokumentar-
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ni portret«, v trajanju po 50 minut na oddajo (okvirna vrednost razpisanih sredstev je
60.000 EUR) – področje C,
– otroška igrana nanizanka/nadaljevanka v 13 delih v trajanju po 25 minut na oddajo (okvirna vrednost razpisanih sredstev
je 325.000 EUR) – področje D,
– nanizanka/nadaljevanka, v 18 delih
v trajanju po 25 minut na oddajo (okvirna vrednost razpisanih sredstev je 450.000 EUR)
– področje E,
– nanizanka/nadaljevanka, v 6 delih v trajanju po 50 minut na oddajo (okvirna vrednost razpisanih sredstev je 420.000 EUR)
– področje F.
4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi
standardi, v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: prijavljena AV dela morajo tehnično ustrezati priporočilom ITU-R BT 500
o subjektivni oceni tehnične kvalitete slike
in priporočilom ITU-R BS 562 o subjektivni
oceni tehnične kvalitete zvoka. Dela morajo
biti posneta in izročena za predvajanje v HD
in SD formatu 16:9.
5. Okvirna in maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa: okvirna in maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša skupaj
1.387.000 EUR.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazec za kandidiranje na razpisu,
– izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev statusa neodvisnega producenta,
– izjavo o sprejemanju pogojev razpisa,
– izjavo, da ima na dan prijave na razpis
prijavitelj poravnane vse zapadle obveznosti
do RTV SLO, da zoper prijavitelja ni začet
tožbeni postopek s strani RTV SLO in da
proti osebi prijavitelja ni uveden postopek
zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma ni začet drug postopek prenehanja osebe prijavitelja,
– izjavo o predložitvi garancije za zavarovanje avansa,
– obrazec za navedbo referenc prijavitelja,
– obrazec finančnega predračuna produkcijske cene AV dela,
– obrazec s seznamom igralske in avtorske ekipe,
– obrazec s terminskim načrtom realizacije dela,
– ocenjevalni listi in
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti izjave in obrazce iz razpisne
dokumentacije, kadar so ti predvideni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca
pogodbe o odkupu AV dela ter vsako izjavo
in obrazec.
7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
a) Na razpisu lahko sodelujejo neodvisni
producenti, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona
o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo (UPB1), 36/08 –
ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA in 90/10 – Odl.
US) in so pravna ali fizična oseba:
– ki je registrirana za izvajanje dejavnosti
produkcije AV del in ima sedež v Republiki
Sloveniji ali v eni izmed držav, članic EU;
– ki ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa;
– v kateri ima izdajatelj televizijskega
programa največ petindvajset odstotni delež
kapitala ali upravljavskih oziroma glasovalnih pravic v njenem premoženju;

– ki po naročilu posameznega izdajatelja
televizijskega programa ustvari največ polovico svoje produkcije na leto.
Neodvisni producent je tudi pravna ali
fizična oseba, ki je registrirana za izvajanje
dejavnosti produkcije AV del in ima sedež
v eni izmed tretjih držav, če evropska dela
tvorijo večinski delež njegove AV produkcije v zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje
pogoja iz druge in tretje alineje prejšnjega
odstavka te točke razpisa.
b) Na dan prijave na razpis mora imeti
prijavitelj poravnane vse zapadle obveznosti
do RTV SLO, zoper prijavitelja ne sme biti
začet tožbeni postopek s strani RTV SLO
in proti osebi prijavitelja ne sme biti uveden
postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja oziroma ni začet drug postopek
prenehanja osebe prijavitelja.
c) AV dela, ki jih prijavijo prijavitelji na
razpis, morajo ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma
pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) in morajo
tehnično ustrezati priporočilom za televizijsko predvajanje, določenim v 4. točki tega
razpisa.
d) AV delo mora biti po svoji vsebini skladno z zakonskim namenom in poslanstvom
RTV SLO kot pravne osebe posebnega nacionalnega in kulturnega pomena ter z zakonom, ki ureja medije.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali
pogojev iz te točke razpisa, bodo s sklepom
zavržene oziroma bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.
8. Vloga
Prijavitelji AV del lahko kandidirajo na
razpisu z neomejenim številom vlog.
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži:
– v celoti izpolnjen obrazec za kandidiranje na razpisu (obvezno oddati na obrazcu
RTV SLO št. 1),
– navedene reference prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO, št. 2),
– seznam vseh realiziranih AV del prijavitelja v letih 2009, 2010 in 2011, z navedbo
naročnikov posameznega AV dela (obvezno
oddati na obrazcu RTV SLO, št. 3),
– izpolnjen finančni predračun produkcijske cene AV dela, v katerem so ovrednoteni
vsi stroški, potrebni za celovito realizacijo
dela (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO,
št. 4),
– seznam
igralske
in
avtorske
ekipe(obvezno oddati na obrazcu RTV SLO,
št. 5),
– terminski načrt realizacije dela (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO, št. 6),
– izjavo o sprejemanju pogojev razpisa,
ki jo podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO,
št. 7),
– izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev statusa neodvisnega producenta, ki jo
podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO, št. 8),
– izjavo, da ima prijavitelj na dan prijave na razpis poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, da zoper prijavitelja ni
začet tožbeni postopek s strani RTV SLO
in da proti osebi prijavitelja ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja oziroma ni začet drug postopek
prenehanja osebe prijavitelja, ki jo podpiše
upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno
oddati na obrazcu RTV SLO, št. 9),
– izjavo o predložitvi garancije za zavarovanje avansa, ki jo podpiše upraviče-
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ni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na
obrazcu RTV SLO, št. 10),
– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe o odkupu AV dela (obvezno oddati na
vzorcu pogodbe RTV SLO).
– Dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti produkcije AV del, ki na dan prijave
na razpis ni staro več kot tri mesece (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih
ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence AJPES (npr. društva, zavodi).
– sinopsis za vse oddaje,
– scenarij (če prijavitelj prijavlja igrano nanizanko/nadaljevanko mora obvezno predložiti scenarije za prve tri dele),
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja RTV SLO po uradni dolžnosti, kadar se
ti vodijo v uradnih evidencah oseb javnega
prava.
9. Razpisni roki
Prijavitelji lahko pošljejo vloge v naslednjih razpisnih rokih glede na področje, na
katerem kandidirajo s prijavljenim AV delom:
– oddaje o vključevanju invalidov v družbo (področje A): od 6. 4. 2012 do 7. 5. 2012;
– dokumentarni filmi (področje B): od
6. 4. 2012 do 4. 6. 2012;
– portretni dokumentarni filmi (področje
C): od 6. 4. 2012 do 4. 6. 2012;
– otroška igrana nanizanka/nadaljevanka (področje D): od 6. 4. 2012 do 3. 9. 2012;
– nanizanka/nadaljevanka v dolžini
25 min (področje E): od 6. 4. 2012 do 3. 9.
2012;
– nanizanka/nadaljevanka v dolžini
50 min (področje F): od 6. 4. 2012 do 3. 9.
2012.
Vloge se pošljejo na naslov Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2 – 4, 1000
Ljubljana, na njih pa mora pisati »Ne odpiraj
– Prijava na javni razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov v letu
2012-2013, Področje ___ (področje dopiše
prijavitelj)«. Prijavitelji morajo na poslanih
ovojnicah obvezno napisati področje (A,
B, C, D, E ali F), na katerem kandidirajo
s posameznim AV delom. Na zadnji strani
ovojnice je potrebno navesti naziv in naslov
prijavitelja. Če prijavitelj prijavlja več AV del,
mora vsako AV delo posredovati na naslov
RTV SLO v ločeni ovojnici.
RTV SLO bo vlogo štela za pravočasno,
če jo bo RTV SLO prejela oziroma jo bo
prijavitelj s priporočeno poštno pošiljko odposlal v rokih, določenih v tej točki razpisa.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene.
10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala
posamezna vloga
Prijavljena AV dela bodo ocenjena po
naslednjih kriterijih:
– vsebina (izbor teme oziroma vsebine,
način njune obdelave in podajanja, sporočilnost, komunikativnost in atraktivnost za
najširšo ciljno publiko) – do 60 točk;
– kreativna ekipa (reference in profesionalna kredibilnost režiserja in scenarista ter
praktična dokazila o izvedenosti produkcijske in izvedbene ekipe) – do 30 točk;
– cena (najugodnejša ponudba) – do
10 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko
posamezno AV delo prejme na razpisu, je
100 točk.
Dela, ki bodo ocenjena z manj kot 60 točkami, ne bodo predlagana za sprejetje v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega seznama del, ki bodo lah-

ko predlagana za sprejetje v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.
11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo AV del oziroma projektov, ki ustrezajo pogojem razpisa,
v rokih, ki so določeni v 9. točki razpisa. Vse
nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo
vložile upravičene osebe, bodo s sklepom
zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih
dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne
in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih
bodo vložile upravičene osebe, bodo posredovane v presojo strokovnim komisijam,
ki bodo projekte ocenile na podlagi meril in
kriterijev, določenih v razpisu.
Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih
sredstev izbrana tista AV dela, ki bodo v postopku izbire ocenjena najvišje. RTV SLO
si ne glede na višino ocene pridrži pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev
ali ne odkupi nobenega dela, kolikor posamezna strokovna komisija presodi, da tudi
AV delo iz prvo uvrščene vloge ni primerno
za odkup. O končnem izidu razpisa bo za
vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana
posamična odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini financiranja odkupa izbranih del ali o zavrnitvi odkupa del.
V primeru sprostitve ali povečanja sredstev
si RTV SLO pridrži pravico, da lahko izda
novo odločbo, s katero se na podlagi rezervne liste odobri financiranje odkupa že
zavrnjenega dela ali poveča obseg financiranja odkupa že odobrenega dela. Z novo
odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja
odločba o odobritvi ali o zavrnitvi financiranja odkupa.
S prijavitelji izbranih projektov bo RTV
SLO sklenila pogodbo o odkupu AV dela,
katere vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero bosta stranki uredili
vsa medsebojna razmerja v zvezi z odkupom. RTV SLO si pridrži pravico, da prijavitelje izbranih del pozove k pristopu oziroma podpisu pogodbe. Če se prijavitelji
izbranih del v določenem roku iz neupravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu, bo
RTV SLO štela, da odstopajo od sklenitve
pogodbe.
Prijavitelji izbranih del morajo pred sklenitvijo pogodbe o odkupu zagotoviti, da ob
realizaciji AV dela RTV SLO pridobi izključne
ter časovno neomejene materialne avtorske
pravice za televizijsko, kabelsko, satelitsko
in spletno predvajanje odkupljenega AV dela
ter za njegovo arhiviranje kot dela lastne
programske produkcije v skladu z zakonom,
ki ureja delovanje RTV SLO in arhiviranje AV
gradiva RTV SLO. V nasprotnem primeru si
RTV SLO pridrži pravico, da ne sklene pogodbe o odkupu.
Prijavitelji izbranih del so v vseh fazah
realizacije AV del (pred produkcija, produkcija, post produkcija) dolžni sodelovati s pristojnimi programsko – produkcijskimi enotami, uredništvi in službami RTV SLO. Vsaka
dokončana faza pri nastajanju AV dela mora
biti pisno odobrena s strani pristojnega urednika, še posebej AV delo v fazi grobe montaže. Prav tako morajo prijavitelji izbranih
AV del RTV SLO pravočasno posredovati
vse podatke, ki so potrebni za nemoteno
realizacijo ter predvajanje in arhiviranje odkupljenih AV del.
12. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
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Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup
izbranih projektov, morajo biti porabljena
v proračunskih letih 2012/2014.
Sredstva bodo nakazana prijaviteljem izbranih projektov v obrokih in pod pogoji, ki
jih določa pogodba o odkupu AV dela.
13. Rok za izročitev izbranih AV del
Prijavitelji izbranih AV del, s katerimi bo
RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu dela,
morajo AV dela izročiti najkasneje v naslednjih rokih:
– oddaje o vključevanju invalidov v družbo (področje A): do 5. 11. 2012;
– dokumentarni filmi (področje B): do
3. 6. 2013;
– portretni dokumentarni filmi (področje
C): do 3. 6. 2013;
– otroška igrana nanizanka/nadaljevanka (področje D): do 2. 12. 2013 najmanj prve
tri oddaje, do 3. 2. 2014 vse ostale oddaje;
– nanizanka/nadaljevanka v dolžini
25 min (področje E): do 2. 12. 2013 najmanj prve tri oddaje, do 3. 2. 2014 vse
ostale oddaje;
– nanizanka/nadaljevanka v dolžini 50
min (področje F): do 2. 12. 2013 najmanj
prvi dve oddaji, do 3. 2. 2014 vse ostale
oddaje.
14. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije
v zvezi z razpisom obrnejo na UPE KUP,
Matejo Smisl, elektronski naslov: mateja.smisl@rtvslo.si, tel. 01/475-31-84, od ponedeljka do petka, med 10. in 14. uro.
Celotna razpisna dokumentacija je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh RTV SLO: www.
rtvslo.si. V času trajanja razpisa je razpisna
dokumentacija vsem zainteresiranim osebam dosegljiva na spletni strani in sedežu
RTV SLO.
RTV Slovenija
Javni zavod
Št. 34/2012
Ob-2146/12
Na podlagi pravil o delovanju Garancijske sheme za Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko,
objavlja Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Garancijska shema za Dolenjsko (v nadaljevanju: RC GSD) v sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske
Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert,
Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk ter bankami NLB d.d., Podružnica
Dolenjska in Bela krajina, NLB d.d., Podružnica Kočevje, Probanka d.d., Raiffeisen
banka d.d., Deželna banka Slovenije d.d.,
Hranilnica LON d.d., Banka Koper d.d., Banka Volksbank d.d., Delavska hranilnica d.d.,
SKB d.d. in z ostalimi bankami, ki bodo še
pristopile k projektu
razpis
dolgoročnih posojil in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD)
za leto 2012
1. Predmet razpisa:
RC GSD razpisuje
– dolgoročna posojila v predvidenem
skupnem znesku 2.500.000,00 EUR
– garancije za ta posojila v predvidenem
skupnem znesku 1.250.000,00 EUR
za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ter
fizičnih oseb, ki imajo registrirano dopolnilno
dejavnost na kmetiji s sedežem v občinah:
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Razpis posojil 2012

Razpis garancij 2012

MO Novo mesto

758.400

379.200

Občina Črnomelj

134.800

67.400

Občina Dolenjske Toplice

159.900

79.950

Občina Kočevje

150.200

75.100

Občina Kostel

13.100

6.550

Občina Loški potok

13.500

6.750

100.800

50.400

Občina Mirna

17.800

8.900

Občina Mirna Peč

97.900

48.950

Občina Mokronog - Trebelno

45.500

22.750

Občina Semič

59.800

29.900

Občina Straža

136.800

68.400

Občina Šentjernej

265.400

132.700

Občina Šentrupert

17.400

8.700

Občina Škocjan

68.400

34.200

170.400

85.200

77.800

38.900

212.100

106.050

2.500.000

1.250.000

Občina Metlika

Občina Šmarješke Toplice
Občina Trebnje
Občina Žužemberk
Skupaj

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki
sodelujejo v razpisu oziroma s prenosom
neporabljenih sredstev iz razpisa posojil za
nova delovna mesta in obratna sredstva (Mikrokrediti) za leto 2012.
Posojila in garancije se dodelijo praviloma iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj sedež. Izjemoma se lahko posojilo
odobri iz sredstev druge občine v regiji JV
Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj
½ zaposlenih oseb (s stalnim bivališčem
v omenjeni občini) za nedoločen čas in se
tudi investicija izvaja v omenjeni občini.
2. Upravičeni stroški
– Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa opreme, gradbenih strojev, cestno prevoznih sredstev ter stroške
izgradnje, adaptacije in nakupa poslovnih
prostorov.
– Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije, v obliki patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega
tehničnega znanja.
– Stroški za obratna sredstva, ki pomenijo stroške nakup materiala, blaga, storitev,
promocije, plač in stroški testiranja.
Upravičeni so stroški nastali od 1. 1.
2012 dalje.
Za financiranje obratnih sredstev se lahko porabi največ 20 % skupne mase razpisanih posojil za posamezno občino, razen v primeru, da posamezna občina odloči
drugače.
3. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih
posojil in garancij
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3.1. Dolgoročna posojila:
Znesek posojila:

Potrebni lastni viri:
Obrestne mere za posojila:

Stroški posojila pri banki:
Stroški obdelave vloge pri RC:
Odplačilna doba posojila:

Način črpanja:
Način odplačila posojila:
Zavarovanje posojila:
Strošek garancije RC GSD:

najmanj 5.000,00 EUR in največ 100.000,00 EUR,
največ do 70 % predračunske vrednosti investicije (brez DDV),
maksimalni znesek posojila namenjenega financiranju obratnih sredstev je 10.000 EUR.
najmanj 30 % od vrednosti investicije.
5,1 % nespremenljivo nominalno letno (NLB d.d., Raiffeisen d.d.
Probanka d.d., Delavska hranilnica d.d.) ali
6-mes EURIBOR + 2,0 % (Hranilnica LON d.d.) ali
6-mes EURIBOR + 2,3 % (Banka Koper d.d.) ali
6-mes EURIBOR + 2,6 % (SKB d.d.) ali
6-mes EURIBOR + 2,75 % (Banka Volksbank d.d.) ali
6-mes EURIBOR + 2,9 % (Deželna banka Slovenije d.d.).
v skladu s tarifo banke.
25,00 EUR + DDV (razen za podjetnike začetnike).
nad 1 do 7 let za financiranje investicij (max 5 let pri Banki Koper),
nad 1 do 3 leta za financiranje obratnih sredstev,
možnost 6 mesečnega moratorija na odplačilo glavnice.
v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo.
obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih
(po dogovoru z banko podpisnico pogodbe).
po pogojih banke, z možnostjo garancije RC GSD od 50 % do 60 % odobrenega kredita.
1 % od vrednosti garancije.
3.2. Garancije
Prosilec lahko hkrati s posojilom za financiranje investicij zaprosi tudi za garancijo RC GSD v višini od 50 % do 60 % vrednosti posojila RC GSD. Pri posojilu za financiranje obratnih sredstev ni možno pridobiti
garancije.
Garancija RC GSD se zavaruje z različnimi oblikami zavarovanja glede na tveganost naložbe.
4. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
– gospodarske družbe, ki se po 55. členu
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
štejejo za majhno družbo,
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika,
– fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije pod pogojem, da bo vpis
v register samostojnih podjetnikov oziroma
v sodni register izveden pred podpisom posojilne pogodbe,
– fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji,
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki oziroma fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki
imajo sedež na območju občine, ki sodelujejo v projektu in če ima ta prosta sredstva.
Izjemoma se lahko posojilo odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto,
v kateri zaposluje vsaj ½ zaposlenih oseb
(s stalnim bivališčem v omenjeni občini) za
nedoločen čas in se tudi investicija izvaja
v omenjeni občini.
Upravičenec – prijavitelj, ki je fizična oseba z registrirano dopolnilno dejavnostjo na
kmetiji, ni upravičen do financiranja obratnih
sredstev.
Upravičenec – prijavitelj ne sme biti
v stečajnem postopku ali v postopku prisilne poravnave.
5. Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
bodo imeli prosilci, ki:
– imajo perspektivne in donosne pro
grame,
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– katerih projekti so razvojno (uvajanje
novih tehnologij, inovacije, nastop na tujih
trgih) in ekološko naravnani,
– povečujejo število novih delovnih mest,
– se ukvarjajo z dejavnostjo, ki je
– povezana s prestrukturiranjem velikih gospodarskih sistemov,
– na razvojno ogroženih območjih,
– povezana z razvojem turizma,
– pomeni strateško prednost za regijo
Jugovzhodna Slovenija,
– pomeni strateško prednost tudi za
lokalno skupnost.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancije RC GSD bodo imela podjetja z boljšo
boniteto poslovanja.
6. Vloga in odobritev posojila in garancije
Vlogo za posojilo in garancijo lahko prosilec prejme v Razvojnem centru Novo mesto
d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Polona Kovač-Brulc,
tel. 07/337-29-87, in v Razvojnem centru
Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330
Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala,
tel. 01/895-06-10. Vloga je na razpolago tudi
na spletni strani: www.rc-nm.si.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenih
mestih. Obravnavane bodo le vloge na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge in vloge,
ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa,
bodo zavrnjene.
7. Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa.
Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge oddane do 5. koledarskega dne v tekočem mesecu, bodo
obravnavane najkasneje do konca tekočega
meseca. Popolne vloge bosta obravnavala
Odbor za odobritev posojil in garancij ter
banka enkrat mesečno. RC GSD bo prosilce
pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov
v 15 dneh po sprejemu odločitve na odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Št. 34/2012
Ob-2147/12
Na podlagi pravil o delovanju Garancijske sheme za Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko,
objavlja Razvojni center Novo mesto d.o.o.,
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (v
nadaljevanju: RC), v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje (v nadaljevanju:
ZRSZ) in občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert,
Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk ter v sodelovanju z bankami NLB
d.d., Podružnica Dolenjska in Bela krajina,
NLB d.d., Podružnica Kočevje, Probanka
d.d., Raiffeisen banka d.d., Deželna banka
Slovenije d.d., Hranilnica LON d.d., Banka
Koper d.d., Banka Volksbank d.d., Delavska
hranilnica d.d., SKB d.d. in z ostalimi bankami, ki bodo še pristopile k projektu
razpis
posojil za nova delovna mesta
in obratna sredstva (Mikrokrediti)
za leto 2012
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so posojila za samozaposlitev podjetnikov začetnikov in fizičnih
oseb z registrirano dopolnilno dejavnostjo
na kmetiji, ki so realizirali samozaposlitev od
1. 1. 2011 dalje in v letu 2011 niso koristili
mikrokredita RC ter posojila gospodarskim
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subjektom malega gospodarstva (do 50 zaposlenih) in fizičnim osebam z registrirano
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji za nova
delovna mesta realizirana od 1. 1. 2012 dalje in posojila za obratna sredstva posojilojemalcem, ki so iz razpisanih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko (v nadaljevanju:
GSD) za leto 2012 prejeli posojilo za nakup
opreme ali ekološkega tovornega vozila.
Prosilec lahko zaprosi za posojilo za samozaposlitev le enkrat. Razpisana sredstva
zagotavljajo ZRSZ in občine. Skupni znesek
razpisanih sredstev znaša 580.000 EUR,
in sicer:
Občina

Razpis posojil 2012

MO Novo mesto

225.000

Občina Črnomelj

15.000

Občina Dolenjske Toplice

25.000

Občina Kočevje

10.000

Občina Metlika

20.000

Občina Mirna

5.000

Občina Mirna Peč

15.000

Občina Mokronog - Trebelno

15.000

Občina Semič

20.000

Občina Straža

45.000

Občina Šentjernej

45.000

Občina Šentrupert

15.000

Občina Škocjan

25.000

Občina Šmarješke Toplice

45.000

Občina Trebnje

30.000

Občina Žužemberk

25.000

Skupaj

580.000
Višina razpisanih sredstev se lahko
spremeni v primeru dodatnih vplačil oziroma s prenosom neporabljenih sredstev iz
razpisa dolgoročnih posojil in garancij Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto
2012.
2. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
1. osebe, ki so realizirale samozaposlitev
od 1. 1. 2011 naprej,
2. delodajalci (do 50 zaposlenih) in fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so od 1. 1. 2012 dalje za
nedoločen čas oziroma čas odplačila posojila zaposlili osebo in pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih pri delodajalcu,
3. posojilojemalci, ki so iz razpisanih
sredstev GSD za leto 2012 prejeli posojilo
za nakup opreme ali ekološkega tovornega
vozila.
Prednost pri dodelitvi sredstev razpisa
imajo prosilci iz 1. in 2. točke, ki so realizirali
samozaposlitev ali novo zaposlitev s posredovanjem ZRSZ.
Prosilec lahko zaprosi za posojilo za isti
namen (investicijo) le enkrat.
Prosilec mora imeti sedež na območju
občine, ki sodeluje v razpisu. Izjemoma se
lahko posojilo odobri iz sredstev druge obči-
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ne v regiji JV Slovenija, kolikor ima prosilec
v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj 1/2 zaposlenih oseb (s stalnim
bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen
čas in ima tudi novo zaposlena oseba stalno
bivališče v tej drugi občini oziroma pri posojilu za obratna sredstva se investicija izvaja
v omenjeni občini.
Če delodajalec v času, za katerega je
prejel posojilo, zmanjša število zaposlenih
in v roku enega meseca ne zaposli drugega delavca za nedoločen čas oziroma čas
odplačila posojila, je dolžan še neodplačani del posojila vrniti naenkrat, najpozneje
v mesecu dni, če odbor za odobritev posojil
ne odloči drugače.
3. Posojilni pogoji
Znesek posojila:

5.000,00 EUR za samozaposlitev oziroma vsako delovno mesto, ki ustreza razpisnim
pogojem,
5.000,00 EUR/investicijo, za obratna sredstva, če je prejel posojilojemalec posojilo za
nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila iz GSD za leto 2012 za realizacijo investicije
v vrednosti do 50.000,00 EUR,
10.000,00 EUR/investicijo, za obratna sredstva, če je prejel posojilojemalec posojilo za
nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila iz GSD za leto 2012 za realizacijo investicije
v vrednosti nad 50.000,00 EUR.
Obrestne mere za posojila:
5,1 % nespremenljivo nominalno letno (NLB d.d., Raiffeisen d.d., Probanka d.d., Delavska
hranilnica d.d.),
6-mes EURIBOR + 2,0 % (Hranilnica LON d.d.) ali
6-mes EURIBOR + 2,3 % (Banka Koper d.d.) ali
6-mes EURIBOR + 2,45 % (SKB d.d.) ali
6-mes EURIBOR + 2,75 % (Banka Volksbank d.d.) ali
6-mes EURIBOR + 2,9 % (Deželna banka Slovenije d.d.).
Odplačilna doba
od 1 do 3 let z možnostjo 6 mesečnega moratorija na odplačilo glavnice.
Stroški posojila pri banki:
v skladu s tarifo banke.
Stroški obdelave posamezne vloge RC: 25,00 EUR +DDV (razen za podjetnike začetnike in za prosilce, ki so v letu 2012 ta strošek že
plačali).
Način odplačila posojila:
obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih, po dogovoru z banko podpisnico
pogodbe.
Zavarovanje posojila:
po pogojih banke, z možnostjo garancije RC GSD od 50 % do 60 % odobrenega kredita.
Strošek garancije:
1 % od vrednosti garancije za garancijo GSD, ostalo po pogojih banke.
Za ekološka tovorna vozila se štejejo tovorna vozila z motorji z oznako vsaj EURO 5,
ki so bila izdelana vsaj v letu 2011.
4. Vloga
Vlogo za posojilo lahko prosilec prejme
na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o.,
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto,
kontaktna oseba je Polona Kovač-Brulc,
tel. 07/337-29-87 in v Razvojnem centru
Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330
Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala,
tel. 01/895-06-10. Vlogo lahko prosilci dobijo
tudi na spletni strani: www.rc-nm.si.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenih
mestih. Obravnavane bodo le vloge na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge in vloge,
ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa,
bodo zavrnjene.
5. Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa.
Prosilci lahko oddajo vloge od dneva
objave naprej. Popolne vloge oddane do
5. koledarskega dne v tekočem mesecu,
bodo obravnavane najkasneje do konca
tekočega meseca. Popolne vloge bosta
obravnavala Odbor za odobritev posojil in
garancij in banka enkrat mesečno. RC bo
prosilce pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15 dneh po sprejemu odločitve na odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
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Št. 34/2012
Ob-2148/12
Na podlagi Pravilnika št. 001/2010 – Garancijske sheme za Dolenjsko dodatna sredstva za belokranjsko in kočevsko subregijo
in sklepa Nadzornega odbora Garancijske
sheme za Dolenjsko objavlja Razvojni center Novo mesto d.o.o. Garancijska shema
za Dolenjsko 2 (v nadaljevanju: RC GSD2)
v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, občinami Črnomelj, Kočevje, Kostel,
Loški Potok, Metlika in Semič ter bankami NLB d.d., Podružnica Dolenjska in Bela
krajina, NLB d.d., Podružnica Kočevje, Probanka d.d., Raiffeisen banka d.d., Deželna banka Slovenije d.d., Hranilnica LON
d.d., Banka Koper d.d., Banka Volksbank
d.d., Delavska hranilnica d.d., SKB d.d. in
z ostalimi bankami, ki bodo še pristopile
k projektu:
razpis
dolgoročnih posojil in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko
dodatna sredstva za belokranjsko
in kočevsko subregijo (GSD2)
za leto 2012
1. Predmet razpisa in splošni pogoji:
RC GSD2 razpisuje:
– dolgoročna posojila v predvidenem
skupnem znesku 155.500,00 EUR
– garancije za ta posojila v predvidenem
skupnem znesku 77.750,00 EUR
za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
s sedežem v občinah Črnomelj, Kočevje,
Kostel, Loški Potok, Metlika in Semič.
Posojila in garancije se lahko dodelijo
tudi prosilcem, ki imajo sedež podjetja v eni
od zgoraj navedenih občin, investicija pa se
izvaja v drugi občini iz regije JV Slovenija.
Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, s sedežem podjetja v eni od zgoraj navedenih
občin, za katero ni več razpoložljivih sredstev iz razpisa dolgoročnih posojila in garancij Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD).
Sredstva, ki se dodeljujejo enotam malega gospodarstva predstavljajo državno pomoč, ki je združljiva z Uredbo komisije (ES)
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
s skupnim trgom z uporabo členov 87 in
88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih
izjemah) (UL EU L št. 800/2008 z dne 9. 8.
2008, str. 3).
2. Upravičeni stroški investicije
Posojilo se lahko odobri za financiranje začetne investicije, ki pomeni naložbo
v opredmetena in/ali neopredmetena sredstva, ki se nanašajo na vzpostavitev nove
poslovne enote, širitev obstoječe poslovne enote, povečanje raznovrstnosti pro
izvodnje poslovne enote v nove dodatne
proizvode ali bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.
Upravičeni stroški so:
– opredmetena sredstva (materialne investicije): zemljišča, stavbe in obrati, stroji
in oprema; v sektorju prometa se prevozna
sredstva in prometna oprema ne obravnavajo kot upravičena sredstva,
– neopredmetena sredstva (nematerialne investicije): prenos tehnologije s pridobitvijo patentnih pravic, licenc, znanja ali
nepatentiranega tehničnega znanja.
Nematerialne naložbe se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejelo regionalno državno pomoč, obravnavati jih je treba kot sredstva, ki se amortizirajo. Kupljena
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morajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih,
vključena morajo biti v osnovna sredstva
podjetja in morajo vsaj tri leta ostati v malem
podjetju, ki je prejelo regionalno državno
pomoč.
3. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih
posojil in garancij
3.1. Dolgoročna posojila:
Znesek posojila:
Potrebni lastni viri:
Obrestne mere za posojila:

Stroški posojila pri banki:
Stroški obdelave vloge pri RC:
Odplačilna doba posojila:
Način črpanja:
Način odplačila posojila:
Zavarovanje posojila:
Strošek garancije RC GSD2:

najmanj 5.000,00 EUR in največ 100.000,00 EUR
največ do 75 % predračunske vrednosti investicije (brez DDV)
najmanj 25 % od vrednosti investicije
5,1 % nespremenljivo nominalno letno (NLB d.d., Raiffeisen d.d., Probanka d.d., Delavska hranilnica
d.d.) ali
6-mes EURIBOR + 2,0 % (Hranilnica LON d.d.) ali
6-mes EURIBOR + 2,3 % (Banka Koper d.d.) ali
6-mes EURIBOR + 2,6 % (SKB d.d.) ali
6-mes EURIBOR + 2,75 % (Banka Volksbank d.d.) ali
6-mes EURIBOR + 2,9 % (Deželna banka Slovenije d.d.).
v skladu s tarifo banke.
25,00 EUR + DDV
od 1 do 7 let (razen pri Banki Koper od 1 do 5 let) možnost 6 mesečnega moratorija na odplačilo
glavnice
v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo
obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih (po dogovoru z banko podpisnico pogodbe)
po pogojih banke, z možnostjo garancije RC GSD2 od 50 % do 85 % odobrenega kredita.
1 % od vrednosti garancije.
3.2. Garancije
Prosilec lahko hkrati s posojilom zaprosi
tudi za garancijo RC GSD2 v višini od 50 %
do 85 % vrednosti posojila RC GSD2.
Garancija RC GSD se zavaruje z različnimi oblikami zavarovanja glede na tveganost naložbe.
4. Splošni pogoji za prijavo
Do razpisanih posojil in garancij so upravičena mikro in mala podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni
podjetniki posamezniki s sedežem v eni od
občin, ki sodelujejo pri razpisu (Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika in Semič).
Za opredelitev velikosti podjetij se uporablja
Priloga I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008.
Podjetje mora prispevati 25 % upravičenih stroškov iz lastnih sredstev.
Investicija mora biti ohranjena v regiji
3 leta po dokončanju investicije.
Intenzivnost pomoči: za majhna podjetja
50 % upravičenih stroškov (v primeru podjetij, ki delujejo v prometnem sektorju, znaša
intenzivnost 30 %).
Do pomoči niso upravičena podjetja iz
sektorjev:
a. ribištva in ribogojstva,
b. primarne proizvodnje kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
c. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k
Pogodbi v naslednjih primerih:
i. 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,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na primarne pro
izvajalce,
d. premogovništva,
e. jeklarstva,
f. ladjedelništva,
g. sintetičnih vlaken,
h. podjetja v težavah.
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V skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah se upošteva, da je podjetje
v težavah:
– v primeru kapitalskih naložb, 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 računovodskih izkazih in je tekoča
izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino
četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj
kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot
podjetja v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki
urejajo finančno poslovanje podjetij.
Pomoč ni 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.
Pomoči niso pogojene s prednostjo rabe
domačega blaga pred rabo uvoženega.
Do pomoči ni upravičeno podjetje, ki je
naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Komisije, ki je
pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom.
Velja zgornja meja pomoči za vsoto vseh
javnih sredstev (proračun RS, občin in EU),
ki jih upravičenec prejme za iste upravičene
stroške. Če je prejemnik za iste upravičene
stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete
pomoči (vključno z de minimis pomočjo) ne
sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Kadar podjetje prejme pomoč v obliki
tveganega kapitala, ter v prvih treh letih
po prejemu tveganega kapitala, zaprosi za
pomoč, znaša najvišja dovoljena stopnja
intenzivnosti pomoči za mala podjetja do
40 odstotkov upravičenih stroškov naložb.
Znižanje ne presega zneska vloženega tveganega kapitala.
Regionalna karta državnih pomoči je določena z Uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (UL št. 72/2006 z dne
11. 7. 2006, 3. člen ).
Višina pomoči se v primeru poroštva izračuna na podlagi premij varnega pristana,
opredeljenih v Obvestilu Komisije o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno
pomoč v obliki poroštev. In sicer:
Višino državne pomoči predstavlja razlika med premijo varnega pristana in dejansko premijo, ki jo plača podjetje:
Višina državne pomoči = znesek poroštva × (premija varnega pristana – plačana
premija)
Premija varnega pristana se določi
v skladu s tabelo v točki 3.3. Obvestila Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč v obliki poroštev
(UL EU C št. 155/2008 z dne 20. 6. 2008,
str. 10). Za majhna in srednje velika podjetja, ki nimajo zgodovine kreditne sposobnosti ali bonitetne ocene, se premijo varnega
pristana določi na 3,8 %.
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Višina pomoči se v primeru kredita izračuna kot razlika med dejansko in tržno
obrestno mero, upoštevajoč tudi morebitne
ugodnejše kreditne pogoje. Tržno obrestno
mero predstavlja veljavna referenčna obrestna mera, objavljena na spletni stani Ministrstva za finance, povečana za ustrezno
stopnjo v skladu s tabelo na strani 8 iz Sporočila Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih
stopenj (UL EU C št. 14/2008 z dne 19. 1.
2008, str. 6).
Za posojilojemalce, ki nimajo zgodovine
kreditne sposobnosti ali ocene, ki bi temeljila na metodi izračuna iz računovodskih
izkazov, je potrebno izhodiščno referenčno
obrestno mero povečati za najmanj 400 bazičnih točk.
Podjetje mora predložiti zahtevek za pomoč pred začetkom izvajanja projekta, v nasprotnem primeru ni upravičen do pomoči.
Prejemnik pomoči pred dodelitvijo sredstev poda RC GSD2 pisno izjavo o morebitnih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške, vključno
z de minimis pomočjo.
RC pisno obvesti prejemnika po kateri
shemi je bila dodeljena pomoč ter o višini
pomoči.
5. Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
bodo imeli prosilci, ki:
– imajo perspektivne in donosne programe,
– katerih projekti so razvojno (uvajanje
novih tehnologij, inovacije) in ekološko naravnani,
– povečujejo število novih delovnih mest,
– se ukvarjajo z dejavnostjo, ki je
– povezana s prestrukturiranjem velikih gospodarskih sistemov,
– na razvojno ogroženih območjih,
– povezana z razvojem turizma,
– pomeni strateško prednost za regijo
Jugovzhodna Slovenija,
– pomeni strateško prednost tudi za
lokalno skupnost.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancije RC GSD2 bodo imela podjetja z boljšo
boniteto poslovanja.
6. Vloga in odobritev posojila in garancije
Vlogo za posojilo in garancijo lahko prosilec prejme v Razvojnem centru Novo mesto
d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Polona Kovač-Brulc,
tel. 07/337-29-87, in v Razvojnem centru
Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330
Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala,
tel. 01/895-06-10.
Vloga je na razpolago tudi na spletni
strani: www.rc-nm.si.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenih
mestih. Obravnavane bodo le vloge na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge in vloge,
ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa,
bodo zavrnjene.
7. Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa.
Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij
ter banka enkrat mesečno. RC GSD2 bo
prosilce pisno obvestil z odločitvijo pristojnih
organov v 15. dneh po sprejemu odločitve
na odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Št. 610-0002/2012-2
Ob-2088/12
Občina Gornji Petrovci objavlja na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in
kulturnih projektov, ki jih financira Občina
Gornji Petrovci,
javni razpis
za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
za leto 2012
I. Na razpis za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se lahko prijavijo: kulturna in ostala društva, zasebne
in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v kulturi, šole, VVZ.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto in da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali pa delujejo kot kulturne
skupine pod istimi pogoji kot registrirana
društva,
3. da so v pretekli sezoni priredili najmanj
4 nastope z drugimi z drugimi skupinami,
4. da dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi,
5. da so sodelovali na občinskih in področnih srečanjih ljubiteljskih skupin,
6. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na
področju kulture,
7. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih,
8. redno letno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
9. da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
10. da izpolnjujejo pogoje in merila iz
pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
III. V letu 2012 bomo sofinancirali izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti naslednje vsebine:
1. dejavnosti kulturnih društev oziroma
njihovih sekcij in drugih društev, ki imajo
v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno
dejavnost,
2. kulturno dejavnost vzgojno-varstvenih,
osnovnošolskih zavodov, ki presegajo šolske vzgojno-izobraževalne programe,
3. sodelovanje na območnih in državnih
prireditvah,
4. izobraževanje strokovnih kadrov za
vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
5. kulturne prireditve in akcije,
6. druge kulturne programe, ki jih ponudijo druge pravne ali fizične osebe, če je to
v interesu občine.
Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti niso zajeta v vrednost kulturnih programov.
IV. Izbrani programi bodo sofinancirani
iz proračunskih sredstev za kulturo za leto
2012 na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti in kulturnih projektov, ki jih financira Občina Gornji Petrovci, ki ga je sprejel
Občinski svet Občine Gornji Petrovci dne
11. 10. 2001.
Iz proračunskih sredstev Občine Gornji Petrovci je za l. 2012 za sofinanciranje
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ljubiteljskih kulturnih dejavnosti predvideno
4.500,00 EUR.
V. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov
je do 7. 5. 2012, do 14. ure. Prijave pošljite
priporočeno v zaprti kuverti, na naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d,
9203 Petrovci, s pripisom »Javni razpis –
kultura 2012«. Enotne obrazce za prijavo
in ostalo razpisno dokumentacijo dobite
na Občini Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, kontaktna oseba je Sonja Kerčmar,
tel. 02/556-90-07.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Nepopolne vloge bodo zavrnjene.Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
v roku 30 dni od odpiranja prijav.
Odpiranje prijav bo 7. 5. 2012, ob 15. uri,
na naslovu Občina Gornji Petrovci, Gornji
Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
VI. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa, s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom. Priložiti je potrebno tudi fotokopijo
odločbe o registraciji.
VII. Občina Gornji Petrovci bo nakazovala finančna sredstva v skladu s predloženimi
dokazili o realizaciji izvedbe posamezne aktivnosti, za katero se vlaga zahtevek.
VIII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Občina Gornji Petrovci
Št. 122-87/2012-232
Ob-2089/12
Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na
podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Slovenj Gradec za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 109/11) in Pravilnika o postopku za izbiro
in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 35/05),
javni razpis
za sofinanciranje programov
s področja socialnega varstva
v Mestni občini Slovenj Gradec
za leto 2012
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, objavlja javni razpis za izbor projektov in programov s področja socialnega varstva.
II. Predmet javnega razpisa so:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva
2. Programi za starejše
3. Programi preprečevanja zasvojenosti
4. Programi za otroke in mladino.
Vsebina programov:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva vsebujejo:
– programe nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva, ki
so naravnani v smeri ohranjanja in vzpodbujanja socialnih stikov vseh tistih posameznikov, ki so prikrajšani pri vključevanju
v vsakdanje življenje,
– programe svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki so namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih
zdravstvenih storitev,
– programe invalidskih društev in druge programe za rehabilitacijo in povečanje
socialne vključenosti invalidov (povečanje
neodvisnega življenja invalidov).

2. Programi za starejše vsebujejo:
– programe preprečevanja oziroma
zmanjševanja socialne izključenosti starejših,
– pomoč starejšim pri opravljanju vsakodnevnih opravil,
– programe priprave sedanje srednje generacije na starost,
– programe medgeneracijskih skupin za
samopomoč.
3. Programi preprečevanja zasvojenosti
vsebujejo:
– programe za vzpodbujanje zdravega
odnosa do sebe in okolja v vrtcih in šolah,
– programe ustvarjalnega preživljanja
prostega časa,
– programe, namenjene informiranju občanov o razširjenosti problema zasvojenosti
v občini, prepoznavanju odvisnosti, možnostih zdravljenja ipd.,
– reševanje socialnih stisk v zvezi s problemom zasvojenosti z različnimi vrstami
drog.
4. Mladinski programi vsebujejo:
– programe s socialno tematiko, namenjene otrokom in mladini za njihovo vključevanje v življenje in dogajanje v občini.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidska in humanitarna društva, ki
so registrirana v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2),
– javni zavodi, ustanove in druge fizične
ali pravne osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju socialnega varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež,
če je program zastavljen tako, da aktivno
vključuje občane Mestne občine Slovenj
Gradec,
b) so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialno varstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva, pridobljena
iz drugih virov.
Posebni pogoji za posamezna področja:
– Za področje humanitarnih in invalidskih
organizacij se lahko prijavijo ponudniki, katerih dejavnost zajema invalidsko oziroma
katero drugo tematiko iz področja socialnega varstva, za katero velja, da ni predmet
ostalih treh področij tega razpisa.
– Za področje programov za starejše se
lahko prijavijo tisti ponudniki, katerih ciljna
skupina vsaj v 50 % predstavlja populacijo,
starejšo od 65 let.
– Za področje mladinskih programov se
lahko prijavijo ponudniki, ki izvajajo programe za otroke in mlade do 27. leta starosti.
– Za področje preprečevanja zasvojenosti imajo prednost ponudniki, ki imajo pregled nad situacijo v občini. Razpisana sredstva niso namenjena programom zdravljenja
zasvojenosti.
Vsi prijavljeni programi, posebno pa še
programi, opredeljeni v prvi alineji, ne smejo
biti sestavni del rednega delovanja posameznega prijavitelja in morajo kot taki občini
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doprinesti neko dodano vrednost v smislu
izvajanja socialnih programov. Kolikor bo
ugotovljeno, da prijavljeni program ne bo
vseboval te dodane vrednosti oziroma ne bo
izpolnjeval katerega izmed meril in kriterijev
za dodelitev sredstev iz tega razpisa, bo
s sklepom avtomatično izločen.
IV. Orientacijska vrednost programov:
Predvidena orientacijska vrednost vseh
programov v letu 2012 je 22.935,00 EUR,
in sicer za:
– programe pod točko 1: 6.312,00 EUR,
– programe pod točko 2: 5.805,00 EUR,
– programe pod točko 3: 3.818,00 EUR,
– programe pod točko 4: 5.000,00 EUR,
pri čemer je celoten znesek v vrednosti
5.000,00 EUR namenjen izvajanju mladinskih programov izven MKC Slovenj Gradec.
V. Predložitev ponudb:
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko, z datumom
oddaje 16. 4. 2012, ali v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje
14. ure istega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
in mora vsebovati vse obvezne priloge in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Na kuverti morajo biti označbe: Ne odpiraj – javni razpis – za področje 1 (ali 2, 3
oziroma 4, odvisno za katero področje se
ponudba podaja).
V primeru, ko se posamezni ponudnik
prijavlja z več programi na različna področja,
mora biti ponudba podana v zaprti kuverti
za vsako področje posebej. Več programov
istega področja pa lahko združi v eni ponudbi, pri tem za posamezni program predloži
posebej izdelano ponudbo.
VI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna
komisija na sedežu naročnika, dne 20. 4.
2012.
Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija ponudnike pozvala, da v roku
8 dni dopolnijo prijavo. V primeru, da je
ponudniki v roku ne dopolnijo, bo prijava
izločena kot nepopolna.
VII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 120 dni od dneva
odpiranja ponudb.
VIII. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji
dan po tej objavi, zainteresirani dvignejo
v vložišču, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik, od 8. do 14. ure.
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Slovenj Gradec,
tel. 02/881-21-58 (Mateja Tajnšek). Razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva v Mestni občini Slovenj
Gradec za leto 2012 lahko najdete tudi na
spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, z naslovom: http://www.slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-2090/12
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (11/11 – ZJF-UPB4 in 110/11), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09) in Od-
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loka o proračunu Občine Krško za leto 2012
(Uradni list RS, št.18/12) objavlja Občina
Krško, CKŽ 14, Krško,
javni razpis
za sofinanciranje dogodkov
v Občini Krško za leto 2012
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov, ki jih organizirajo sub
jekti, ki delujejo na območju Občine Krško.
Dogodki se bodo izvajali v letu 2012.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo vse naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Krško,
– da sodelujejo z organi Občine Krško in
jih obveščajo o svojih aktivnostih,
– s svojim delom posredno promovirajo
ali povečujejo prepoznavnost Občine Krško,
– predmet financiranja je v javno korist.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Predvidena višina sredstev namenjenih
za sofinanciranje v letu 2012 je 22.000,00 €.
Sredstva so zagotovljena na proračunski
postavki 1133 – Stroški pokroviteljstev in
prireditev. Sredstva se delijo na podlagi pridobljenih točk, ki jih komisija dodeli glede
na merila, ki so sestavni del tega razpisa.
Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih sredstev je 850,00 €; v primeru izplačila fizični osebi je najvišji možen znesek
850,00 € bruto.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 30. 11. 2012
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna oziroma do porabe razpoložljivih
sredstev.
VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev:
1. Posebni pogoji:
– vsebina prijavljenega programa je
v skladu s predmetom razpisa
– vlagatelji, ki so redno oziroma v celoti
izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do
Občine Krško.
2. Merila za izbor:
1. kakovost in prepoznavnost dogodka

12 točk

2. dogodek

10 točk

3. realno finančno ovrednotenje vloge

15 točk

4. dostopnost dogodka javnosti

12 točk

5. pri izvajanju dogodka sodelujejo tudi prostovoljci
in je namenjen širši javnosti

18 točk

6. program ima izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja
dogodka, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev,
delež sredstev uporabnikov/uporabnic
in delež sredstev iz drugih virov

8 točk

7. pomembnost za občinski prostor

15 točk

8. inovativnost

10 točk.

V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi
sofinanciranja dejavnosti društev, omejitev
poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije, ne
velja le pod pogojem, da se občinski svetnik
Občine Krško – funkcionar oziroma njegov
družinski član (zakonec, otroci, posvojenci,
starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe,

ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je
poslovodja (predsednik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če
je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih
pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem
razpisu.
VIII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne
podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini
in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet
razpisa.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora
vsebovati:
1. naziv dogodka
2. podatke o vlagatelju
3. finančno konstrukcijo dogodka
4. pregleden vsebinski program dela za
leto 2012.
5. priloga: podpisana pogodba o sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto
2012.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti na naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ
14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Finančna vloga«.
IX. Obravnava vlog
1. Vloge morajo biti predložene do zadnjega dne v mesecu.
2. Vloge se bodo obravnavale prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec.
3. Vloge bo odpirala in obravnavala ter
pripravila predloge za dodelitev sredstev
strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan (odpiranje prejetih vlog ne bo javno).
4. Vse prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril,
ki so sestavni del javnega razpisa.
5. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana
po predložitvi poročila in slikovnega gradiva
o dogodku ter skladno z določili podpisane
Pogodbe o sofinanciranju dogodkov v Občini Krško v letu 2012.
X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan Občine Krško
v roku 10 delovnih dni od odpiranja vlog
s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne
vrnejo podpisane pogodbe, se šteje, da so
odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.
Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na
Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova
odločitev je dokončna.
XI. Informacije: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani, od dneva te objave do
porabe sredstev, dvignejo v času uradnih
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ur, v Kabinetu župana Občine Krško in na
spletni strani, www.krsko.si.
Dodatne
informacije
v
zvezi
z javnim razpisom posreduje Metka Resnik,
tel. 07/498-12-01, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 671-1/2012-1
Ob-2111/12
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje in izvajanje
letnega programa športa na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 38/03 in 2/06)
objavlja Občina Veržej
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
na območju Občine Veržej za leto 2012
Predmet javnega razpisa so programi
javnega interesa za naslednje vsebine:
1. Vsebine
I. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (Zlati sonček, Naučimo se plavati
in 60-urni programi)
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (Zlati sonček, Krpan, Naučimo se
plavati in 80-urni programi)
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport (cicibani/cicibanke, mlajši in starejši dečki/deklice)
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi
potrebami – 80-urni programi
1.5. Interesna športna vzgoja mladine od
15. do 20. leta – 80-urni programi
1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (kadeti in
mladinci)
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami – 80-urni programi
1.8. Interesna športna dejavnost študentov – 80-urni programi
II. Športna rekreacija – 80-urni programi
članov, socialno-zdravstveno ogroženih in
starejših od 65 let
III. Kakovostni šport – programi priprav in
tekmovanj registriranih športnikov
IV. Vrhunski šport – programi priprav in
tekmovanj kategoriziranih športnikov
V. Šport invalidov – 80-urni programi
2. Razvojne in strokovne naloge v športu
I. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov
II. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
III. Založniška dejavnost
IV. Športne prireditve
4.1. Organizacija velikih mednarodnih
športnih prireditev (OI, SP, EP ipd.)
4.2. Organizacija športnih prireditev na
državni ravni (DP, Olimpijski teki ipd.)
4.3. Organizacija športno-rekreativnih
tekmovanj v obliki lig (mali nogomet, namizni tenis …)
4.4. Organizacija športno-rekreativnih
tekmovanj v obliki enkratnih tekmovanj (občinska prvenstva v posamezni športni panogi: namizni tenis, tenis, streljanje, šah …)
4.5. Propagandne akcije in prireditve za
propagando in popularizacijo športnih dejavnosti (cicibaniada, teki, športne igre zaposlenih, poletna olimpiada, športnik leta …)
4.6. Ostale športne prireditve, ki jih izvajajo izvajalci programa športa v občini
V. Športni objekti – gradnja in vzdrževanje športnih objektov

VI. Informacijski sistem – izdelava informacijskih baz in programov ter nakup tehnologije
VII. Zavarovanje javnih športnih površin,
odgovornosti strokovnega kadra in udeležencev programov športa
VIII. Delovanje športnih društev in športne zveze
3. Prijava na razpis
Na razpis za sofinanciranje športnih
programov iz občinskega proračuna lahko
kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: športna društva, zveze športnih
društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu in zavodi
s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v občini.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo zgoraj našteti nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in registriranih tekmovalcih (velja za športna
društva)
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, najmanj 30
tednov v letu.
Obrazce za prijavo dvignete na Javnem
zavodu za šport, izobraževanje odraslih in
mladino Ljutomer, Ormoška cesta 22, na voljo pa so tudi v elektronski obliki, na naslovu:
www.simljutomer.si.
1. Prijave pošljite po pošti v zapečateni
kuverti, z oznako »Ne odpiraj – LPŠ – javni razpis 2011« na naslov: Občina Veržej,
Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej,
v roku 20 dni po objavi.
2. Za pravočasno prispelo vlogo šteje
tudi posredovanje vloge po e-pošti v predpisanem roku, vendar vloga mora biti posredovana tudi pismeno, saj jo je potrebno
opremiti z žigom in lastnoročnim podpisom
zakonitega zastopnika pošiljatelja vloge.
4. Končna določila
– Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
in urnikom.
– Program mora biti finančno ovrednoten
in navedeni viri financiranja.
– V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o merilih za
sofinanciranje in izvajanje letnega programa
športa v občini.
– Z izbranimi izvajalci športnih programov bodo sklenjene pogodbe.
Vse dodatne informacije dobite osebno
ali po tel. 02/585-89-60 na Javnem zavodu
za šport, izobraževanje odraslih in mladino
Ljutomer.
Občina Veržej
Št. 300-0004/2012
Ob-2125/12
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica, na podlagi sprejetega Odloka
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica
za leto 2012 (Uradni list RS, št. 8/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proraču-
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na RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011),
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
(Uradni list RS, št. 25/09 – UPB, 8/12) ter
na podlagi mnenja o shemi »de minimis«
pomoči, št. priglasitve M001-5883008-2011,
javni razpis
o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja gospodarstva
v Občini Sevnica v letu 2012
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje
nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se
izvajali v razpisnem obdobju na območju
Občine Sevnica:
A. Promocija izdelkov in storitev na sejmih
B. Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
C. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih
sredstev, namenjenih za izvedbo javnega
razpisa, je 62.000,00 EUR in so zagotovljena na posameznih proračunskih postavkah.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi
pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bodo pri posameznih
ukrepih predvidena sredstva ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. Kolikor
bo, glede na število vlog in odobreno višino
upravičenih stroškov, predvidenih sredstev
za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno
znižala.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja
ali poslovni prostori morajo biti na območju
Občine Sevnica. Navedeni upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na območju
Občine Sevnica. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine Sevnica, lahko poda
vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na
poslovne enote v Občini Sevnica za namen
opravljanja dejavnosti v tej poslovni enoti.
IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
Splošni pogoji:
1. Pomoči se dodeljujejo po pravilu »de
minimis«. Splošna določila za ukrepe pomoči »de minimis« so naslednja:
– pomoči se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti
za državno pomoč »de minimis« (Uradni list
EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10),
– skupna vrednost pomoči, dodeljena
istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, 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 ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje
države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
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z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de
minimis«.
– priglasitelj od prejemnika pomoči
mora pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o:
– že prejetih de minimis pomočeh,
vključno z navedbo pri katerih dajalcih in
v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju
še kandidiral za de minimis pomoč,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih
v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške) in zagotovil,
da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de
minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po
drugih predpisih.
– do de minimis pomoči niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
– ribištva in ribogojstva,
– cestno prometnem sektorju za nabavo vozil za cestni prevoz tovora,
– premogovništva,
– primarne proizvodnje kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– 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,
– podjetja v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta
ali je podjetje v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije).
2. Do finančnih spodbud niso upravičeni
tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Sevnica in do
države.
3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Sevnica v razpisnem obdobju do
datuma, ki je določen za oddajo vlog.
4. Pri upravičenih stroških se upošteva
neto vrednost računa (znesek davčne osnove brez DDV).
5. Občina bo sofinancirala stroške
ob predložitvi zahtevanih dokazil.
6. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi.
Posebni pogoji in merila za posamezne
ukrepe:
Upravičenci do razvojnih sredstev so:
Mikro, majhna in srednja podjetja, ki
izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo
o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslujejo
kot samostojni podjetniki posamezniki (pri
samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi
pogoji za mikro in majhna podjetja smiselno
upoštevajo).
Upravičenci do pomoči v primeru promocije izdelkov in storitev na sejmih, zaposlitve
registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve in naložb v nakup nove opreme in
nematerialnih investicij so zgoraj navedena

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
podjetja in podjetja, ki imajo poslovni sedež
izven občine, če imajo na območju občine
poslovni prostor in zaposlujejo za namen
opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru
na območju občine.
A. Promocija izdelkov in storitev
A.1 Upravičeni stroški:
Občina bo sofinancirala stroške najetja,
postavitve in delovanja stojnice pri udeležbi
na določenem sejmu, v času od 2. 5. 2011
do 31. 5. 2012.
A.2 Višina razpoložljivih sredstev:
Višina razpoložljivih sredstev znaša
15.000,00 EUR.
Občina bo sofinancirala v višini do 50 %
upravičenih stroškov oziroma največ do
2.000,00 EUR za udeležbo na sejmu.
B. Odpiranja novih delovnih mest
B.1 Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški so: stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve
zaposlitve srednje strokovne, višje, visoke
ali univerzitetne izobrazbe, v višini do 10
minimalnih mesečnih bruto plač v višini do
50 % upravičenih stroškov; upošteva se zaposlitev, izvedena od 1. 9. 2011 do 31. 5.
2012.
Dodatni pogoji:
– zaposlitev brezposelne osebe se mora
izvesti na območju Občine Sevnica;
– iskalci prve zaposlitve morajo biti prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS;
– brezposelna oseba mora imeti stalno
prebivališče v Občini Sevnica;
– Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj 12 mesecev za polni delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden. V primeru
razveljavitve pogodbe o zaposlitvi ali sporazumne prekinitve delovnega razmerja, je
prejemnik sredstev za preostali pogodbeno
dogovorjen čas ohranitve zaposlitve dolžan
v roku 30 dni zaposliti drugo brezposelno
osebo, ki izpolnjuje pogoje iz razpisa, na
podlagi katerega je prejemnik pridobil sredstva in nemudoma predložiti vsa dokazila.
Skupna dolžina obeh/vseh zaposlitev, ki so
sofinancirana iz te pogodbe, mora trajati
najmanj 12 mesecev.
B.2 Končno poročilo:
Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, podpisali pogodbo in prejeli
nepovratna sredstva bodo morali po poteku 12 mesecev od dneva nakazila sredstev predložiti končno poročilo v katerem
bodo poročali o porabi sredstev ter o uspešnosti realizacije prve zaposlitve brezposelne osebe.
V končnem poročilu je potrebno navesti:
– za kakšen namen in koliko nepovratnih
sredstev je bilo porabljenih,
– ali je bila vključena oseba pri izvajalcu
zaposlena neprekinjeno 12 mesecev,
– morebitno podaljšanje pogodbe o zaposlitvi z navedbo obdobja podaljšanja zaposlitve,
– kakšne poslovne rezultate dosega
podjetje po zaposlitvi osebe,
– dokazila o novo zaposlenih, opis povečanja/širitve proizvodnje, storitev,
– kratek opis nadaljnjih aktivnosti v okviru poslovanja podjetja.
in predložiti:
– dokazilo o obstoju podjetja:
a) za samostojne podjetnike: izpis iz Poslovnega registra Slovenije, izdan s strani
AJPES-a, ki ne sme biti starejši kot 30 dni,
b) za gospodarske družbe: izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši kot
30 dni;

– kopijo zadnje plačilne liste za osebo,
ki je bila prijavljena v okviru razpisa in za
katero je bila dodeljena subvencija.
Kolikor do navedenega roka ne bomo
prejeli poročila, bo to pomenilo neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in bomo zahtevali vrnitev dodeljenih sredstev, vključno
s pripadajočimi obrestmi.
B.3 Višina razpoložljivih sredstev:
Višina razpoložljivih sredstev znaša
20.000,00 EUR.
C. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
C.1 Upravičeni stroški:
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
opravljenih od 2. 5. 2011 dalje do 31. 5.
2012.
a) Stroški nakupa nove proizvajalne in
storitvene opreme (upoštevajo se le stalna
sredstva, ne drobni inventar), ki je namenjena za opravljanje dejavnosti za katero je
podjetje registrirano in katero tudi dejansko
opravlja:
– posamezna nabavna vrednost opreme
mora presegati 2.000 EUR,
– oprema je lahko sestavljena iz več računov, kolikor se nanašajo na isto osnovno
sredstvo in skupna vrednost te opreme presega 2.000 EUR, pri tem mora biti vrednost
posameznega računa najmanj 400 EUR,
– subvencije se ne dodeljujejo za nakup:
telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne police, mize,
stoli, omare, regali, pulti itd.), kopirnih strojev, računskih strojev, igralnih avtomatov,
klimatskih naprav, reklamnih tabel, opreme
za varovanje in video nadzor; opreme, ki je
sestavni del zgradbe (npr. vgradna dvigala),
transportnih sredstev in osebnih vozil, ki so
namenjena prevozu oseb ali usposabljanju
za vozniški izpit in prevozu tovora v cestnem
prometu,
– v primeru lizinga se kot skupna vrednost investicije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta lizing pogodbe,
ki je bila sklenjena v razpisnem obdobju, kot
upravičen strošek za dodelitev subvencije
pa se upoštevajo samo dejansko plačani
obroki v razpisnem obdobju (samo glavnica,
brez obresti).
b) Stroški nakupa nematerialnih pravic
(patenti, licence, tehnološko znanje), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij.
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in
storitvene opreme za opravljanje dejavnosti,
za katero je podjetje registrirano in katero
tudi dejansko opravlja, ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko
znanje). Investicijska vlaganja se nanašajo
na ustanovitev novega podjetja, razširitve
obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega pro
izvodnega oziroma storitvenega
programa (bolj produktivne, racionalnejše,
energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov
in storitev). Investicijska vlaganja se nanašajo na dejavnost podjetij, ki nimajo trgovinskega značaja. V primeru, da ima podjetje
registriranih več dejavnosti, ni upravičeno
do sofinanciranja vlaganj za dejavnosti na
področju trgovine.
C.2 Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Investicija, ki je predmet subvencije, se
mora ohraniti v Občini Sevnica vsaj 2 leti
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po končani investiciji oziroma se lahko pred
iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost.
C.3 Višina razpoložljivih sredstev:
Višina razpoložljivih sredstev znaša
27.000,00 EUR.
– v višini do 25 % upravičenih stroškov
posamezne investicije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 15 % od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep,
– posamezen prijavitelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicij v višini, ki je
v javnem razpisu za tekoče leto predvidena
za ta ukrep, kolikor prijavi večjo vrednost
investicij, se bo upoštevala samo maksimalna vrednost, ki je v razpisu predvidena
za ta ukrep.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2012.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve:
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 31. 5. 2012, na naslov:
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti
oddane s priporočeno pošto, najpozneje
31. 5. 2012 (datum poštnega žiga na dan
31. 5. 2012).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z nazivom in naslovom
prijavitelja in označene z oznako:
»Ne odpiraj javni razpis – Promocija izdelkov in storitev«
»Ne odpiraj javni razpis – Nova delovna
mesta«
»Ne odpiraj javni razpis – Naložbe«.
VII. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev:
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela po zaključku razpisa, v prostorih Občine Sevnice.
Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku
8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki
jih prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo s sklepom.
Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo komisija ocenjevala na podlagi Pravilnika o dodeljevanju občinskih sredstev za
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica ter pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa.
VIII. Izid razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: celotna
razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine
Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na
Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Maji Grabrijan ali Vlasti Kuzmički,
tel. 07/816-12-62 oziroma 07/816-12-33,
e-mail: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si,
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak
delovni dan, v času od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica

Št. 407-71/2012
Ob-2126/12
Občina Brežice na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju programov aktivnosti
turističnih društev in zvez v Občini Brežice
(Uradni list RS, 40/07) in Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2012 (Uradni list
RS, št. 10/12), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti
turističnih društev in zvez
v Občini Brežice v letu 2012
Osnovni podatki o javnem razpisu
I. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.
II. Namen razpisa: sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez
v Občini Brežice za leto 2012, ki delujejo
na področju spodbujanja razvoja turizma na
območju Občine Brežice.
III. Višina razpoložljivih sredstev: višina okvirnih sredstev, namenjenih za
sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice,
je 27.403,00 EUR. Sredstva bodo zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto
2012, in sicer na postavki: 9608 – Programi
turističnih društev in OTZ.
IV. Namen sredstev in upravičenci
Namen sofinanciranja programa aktivnosti društev in zvez, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost
na območju Občine Brežice, so praviloma
aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavite na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah
doma in v tujini ipd.,
– izdajanje promocijskega materiala:
zgibanka, razglednica, brošura ipd., spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja
turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine, urejanja in olepšanja
okolja,
– ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razglednih
točk, čistilne akcije in podobno, spodbujanje
k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih
dejavnosti ipd.,
– organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena, aktivnosti za
zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino, izobraževanje
članov za namene pospeševanja dejavnosti
društev: seminarji, predavanja,
– delavnice, ekskurzije ipd.,
– oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.
Predmet sofinanciranja ne bodo:
– sredstva za investicije v prostore društev in zvez,
– programi oziroma projekti, ki so sofinancirani iz drugih postavk občinskega proračuna.
Upravičenci do sredstev so zgoraj navedena društva in zveza, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine
Brežice,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,
– da imajo poravnane vse davke in druge
obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
– da delujejo najmanj eno leto,
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– da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov aktivnosti
turističnih društev in zvez v Občini Brežice
(Uradni list RS, št. 40/07).
V. Zahtevana dokumentacija
Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti:
– prijavni obrazec,
– pregledno vsebinsko in finančno poročilo o delu društva ali zveze v letu 2011,
– pregledna vsebinska in finančna predstavitev programa aktivnosti za leto 2012, ki
je potrjen s strani pristojnih organov društva,
– obrazec predstavitev prijavljenega programa,
– obrazec predstavitev projekta,
– izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju
pogojev javnega razpisa,
– parafiran vzorec pogodbe.
VI. Merila za dodelitev sredstev
Merila so določena v razpisu v točkah.
Sredstva se razdelijo glede na doseženo
število točk in višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
Razpoložljiva sredstva se delijo v naslednjem razmerju:
A: do 60 % na podlagi predloženega letnega programa po naslednjih področjih:
1. ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
2. organizacija in izvedba čistilnih akcij,
3. organizacija in izvedba prireditev,
4. promocijske aktivnosti,
5. izobraževanje,
6. spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje aktivnosti vzpodbujanju razvoja
turizma,
7. oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe.
B: do 20 % na podlagi projektov
C: do 10 % na podlagi članstva
D: do 10 % za ostala merila, ki jih določi
komisija na podlagi letnih usmeritev na področju razvoja turizma.
VII. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja bo odvisna od izpolnjevanja meril, ki obravnavajo programe
in projekte društev ter zvez. Pod programi
se štejejo redne programske aktivnosti, ki se
že izvajajo najmanj 2 leti. Posamezno društvo ali zveza lahko prijavi poleg programa
največ 3 projekte.
Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti in projekte turističnih društev in zvez
največ do največ 50 % celotne vrednosti prijavljenih aktivnosti in projektov.
VIII. Oseba pooblaščena za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji
Vse podrobnejše informacije o razpisu in
razpisni dokumentaciji pridobite na Občini
Brežice Brežice, CPB 18, Brežice. Kontaktna oseba: Roman Matjašič, tel. 620-55-52.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
konca razpisnega roka, vsak delovni dan,
med 8. in 14. uro, na Občini Brežice, Cesta
prvih borcev 18, Brežice, ali na spletni strani: www.obcina.brezice.si.
IX. Rok za prijavo in način dostave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo biti oddane v zaprti kuverti z nazivom vlagatelja ter pripisom »Ne
odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice«, osebno na
vložišče Občine Brežice, v času uradnih ur
ali po pošti na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Rok za prijavo: do vključno 24. 4. 2012
(velja poštni žig).
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Na kuverti mora biti vidno označen naziv
pošiljatelja.
Rok za dostavo zahtevka za nakazilo zneska z dokumentacijo je do vključno
30. 11. 2012. Kolikor so aktivnosti opravljene pred tem datumom, se sredstva lahko
črpajo prej. Črpanje sredstev bo možno tudi
na več obrokih oziroma po opravljeni aktivnosti.
X. Odpiranje vlog
Vloge bo obravnavala tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine
Brežice. Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna
komisija, ne bo javno.
V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji pozvani, da v roku 5 dni svojo vlogo
ustrezno dopolnijo. Kolikor vloga v zadnjem
roku ne bo ustrezno dopolnjena, bo zavržena kot nepopolna.
XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po izvedbi vseh
aktivnosti javnega razpisa. Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe v 10 dneh po pravnomočnosti sklepa
o izboru.
Občina Brežice
Št. 215-4/2012
Ob-2144/12
Na podlagi 106.f do 106.i člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
UPB4 in 110/11 – ZDIU12), 3. člena Uredbe
o postopku, merilih in načinih dodeljevanja
sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS,
št. 56/11), 217. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011),
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US:
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08
Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.
US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 Odl. US:
U-I-176/08-10), določb Odloka o proračunu
Mestne občine Celje za leto 2012 (Uradni
list RS, št. 22/12) in 8. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01,
70/06 in 43/08) Mestna občina Celje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev, projektov in
dogodkov v Mestni občini Celje,
ki niso predmet drugih financiranj
iz proračuna Mestne občine Celje
in Republike Slovenije za leto 2012
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna
občina Celje (MOC), Trg celjskih knezov
9, 3000 Celje, tel. 03/426-57-00, faks:
03/426-56-82.
2. Predmet razpisa so prireditve, projekti
in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta
in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem
in mednarodnem okolju. Obravnavane bodo
vloge za enkratne prireditve in dogodke, ki
se bodo izvajali in zaključili v letu 2012.
Med prireditve in dogodke sodijo organizacija prireditev, proslav, predstav, festivalov
in drugih enkratnih dogodkov, gostovanja
doma in v tujini in podobno. Med projekte
sodijo izdaja knjig, brošur, zvočnih in filmskih zapisov ipd., ki se načrtujejo skozi daljše časovno obdobje.
Prireditve, dogodki in projekti ne smejo
biti predmet drugih financiranj iz proračuna
MOC in Republike Slovenije ter pomenijo pomemben prispevek pri zadovoljevanju
javnih potreb in prepoznavnosti občine.
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3. Pogoji in merila
Pogoji:
Prireditve, projekti in dogodki, ki bodo sofinancirani skladno s tem razpisom, morajo
zadostiti naslednjim pogojem:
– morajo biti izvedeni na območju MOC
ali pa morajo ustvarjalci izhajati iz MOC, če
gre za projekt ali prireditev, ki bo izvedena
izven MOC;
– morajo biti odprtega značaja in dostopni širšemu krogu obiskovalcev;
– morajo imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
– morajo imeti svojo prepoznavno vsebino in značaj;
– morajo predstavljati mesto oziroma dogodke v njem;
– morajo prispevati k promociji in prepoznavnosti Celja in njegovih ustvarjalcev;
– morajo predstavljati tuje mesto oziroma njihovo ustvarjanje;
– se bodo izvajali in zaključili v letu 2012.
Pravico do sofinanciranja največ dveh
prireditev, projektov ali dogodkov imajo:
– društva, ki imajo sedež na območju
MOC in so registrirana v skladu z Zakonom
o društvih;
– samostojne fizične osebe s sedežem
v MOC (s.p.);
– pravne osebe s sedežem v MOC;
– avtorske skupine in samostojni kulturni delavci s stalnim bivališčem na območju
MOC.
Prijavitelji prireditev, projektov in dogodkov, ki se po vsebini uvrščajo na več razpisanih področij, lahko za isti namen kandidirajo samo na enem od javnih razpisov
oziroma javnih pozivov MOC.
Merila:
Komisija pri odločanju o sofinanciranju
upošteva naslednja merila in kriterije:
– kakovost, preglednost in inovativnost
projekta,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije,
– tradicionalnost in inovativnost projekta,
– celovita promocija projekta,
– projekt, ki je usmerjen v revitalizacijo
javnih površin in vzpostavljanje novih prizorišč na območju MOC,
– visoka in kakovostna zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti oziroma zastopanost vrhunskih mednarodnih
ustvarjalcev na področju kulture oziroma
smiselno za vsa ostala področja družbenega delovanja (šport, izobraževanje ipd.),
– udeležba na mednarodnih gostovanjih,
profesionalnih festivalih, katerih selektorji
so vrhunska imena mednarodnega umetniškega kroga in so izvajalci le profesionalci
oziroma smiselno za vsa ostala področja
(šport, izobraževanje ipd.),
– dosedanje delo in reference,
– komisija lahko za dogodke izjemnega
pomena za MOC in njeno promocijo, mednarodno prepoznavnost, razvojne potenciale, ki vključujejo večje število sodelujočih
in so namenjeni širokemu krogu gledalcev
oziroma obiskovalcev, doseženemu številu
točk po zgoraj navedenih kriterijih dodeli
dodatne točke.
Podrobnejši način ocenjevanja po navedenih kriterijih in določitev višine sofinanciranja so podrobneje opredeljeni v razpisni
dokumentaciji, ki je objavljena na spletni
strani MOC (http://moc.celje.si, meni Javna
naročila, razpisi in javni natečaji za delovna
mesta).

4. Okvirna višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa znaša 62.000,00 EUR.
Od tega na prvem razpisnem roku (4. 5.
2012) 24.000,00 EUR, na drugem razpisnem roku (12. 6. 2012) 20.000,00 EUR
in na tretjem razpisnem roku (21. 9. 2012)
18.000,00 EUR.
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem
nakazana po izvedbi prijavljene prireditve,
podpisani pogodbi in po predložitvi popol
nega končnega finančnega in vsebinskega
poročila.
5. Rok porabe sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012.
6. Vsebina prijave
Prijavitelji morajo vložiti vlogo v skladu
z zahtevami tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami oziroma dokazili, ki so navedeni v njej. Prijavitelj mora uporabljati podatke
iz uradnih evidenc.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Vloge je mogoče oddati po pošti, na naslov Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ali oddati v Glavni pisarni
MOC, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
v času uradnih ur, in sicer najkasneje do:
– 4. maja 2012, do 12. ure, za dogodke,
prireditve in projekte, ki so se oziroma se
bodo izvajali in zaključili v obdobju od 1. januarja do 31. maja 2012,
– 12. junija 2012, do 15. ure, za dogodke, prireditve in projekte, ki. se bodo izvajali
in zaključili v obdobju od 1. junija do 30. septembra 2012,
– 21. septembra 2012, do 12. ure, za
dogodke, prireditve in projekte, ki. se bodo
izvajali in zaključili v obdobju od 1. oktobra
do 31. decembra 2012.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis za sofinanciranje prireditev, projektov
in dogodkov v Mestni občini Celje za leto
2012«. Na hrbtni strani mora biti naveden
naslov pošiljatelja.
Nepravočasne ali nepravilno opremljene
vloge bodo kandidatom vrnjene neodprte.
8. Datum odpiranja prijav in obveščanje
o izidu javnega razpisa
Komisija bo vloge, ki bodo prispele do
4. maja 2012, do 12. ure, obravnavala v tednu od 7. do 10. maja, vloge, ki bodo prispele do drugega roka, to je do 12. junija 2012,
do 15. ure, v tednu od 13. do 15. junija in
vloge, ki bodo prispele do tretjega roka, to
je 21. septembra 2012, do 12. ure, v tednu
od 24. do 27. septembra.
Odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
Če bo strokovna komisija ugotovila, da
prijava ni popolna, bo pisno pozvala prijavitelja, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Če prijavitelj v določenem roku vloge ne dopolni, se
vloga zavrže kot nepopolna.
Izbranim prejemnikom sredstev se bo
izdal sklep o izboru in se jih hkrati pozvalo
k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku
8 dni od prejema poziva nanj ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejemu
odločitve o dodelitvi sredstev.
Prijavitelj vloge lahko vloži na župana
pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa
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oziroma obvestila. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Župan mora o pritožbi odločiti v roku 30 dni
s sklepom.
MOC bo z izbranim prijaviteljem sklenila
pogodbo o sofinanciranju v letu 2012, v kateri bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka razpisnih rokov objavljena na
spletnem portalu MOC (http://moc.celje.si/,
meni Javna naročila, razpisi in javni natečaji
za delovna mesta).
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko zainteresirani dobijo v Kabinetu župana, pri Andrijani Mančič, tel. 03/426-56-30
oziroma na elektronskem naslovu: andrijana.mancic@celje.si.
Mestna občina Celje
Ob-2154/12
Na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Straža (Uradni list RS, št. 66/07), Meril in kriterijev za vrednotenje programov na področju
kulture v Občini Straža, Odloka o proračunu
Občine Straža za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 105/11) in 6. člena Statuta Občine Straža
(Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08), objavlja
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
javni razpis
za financiranje kulturnih programov
v Občini Straža za leto 2012
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje
kulturnih programov v Občini Straža v višini
17.000 EUR.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci kulturnih programov:
– društvo, ki ima registrirano kulturno
dejavnost,
– samostojni ustvarjalci na področju kulture,
– zasebniki, ki delujejo na področju
ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot, ter so njihovi kulturni programi v interesu občine in so vpisani v razvid samostojnih
ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za
kulturo,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče
v Občini Straža,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulturne,
– da izvajajo programe kulture, ki so
vključeni v občinski kulturni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske (sklenjene najemne pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članih in
imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva (velja za društva),
ter da delujejo v skladu z zakonom,
– da občini redno posredujejo podatke
o članstvu, poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih, plan načrtovanih aktivnosti, ter evidenco o opravljenih
vajah in nastopih,

– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
4. V letu 2012 bomo sofinancirali naslednje programe:
– ljubiteljska kulturna dejavnost (redna
dejavnost društva, sofinanciranje pevskih
zborov, glasbene dejavnost, sofinanciranje
gledaliških, lutkovnih, recitacijskih, folklornih, plesnih, likovnih in fotografskih skupin,
sofinanciranje likovne kolonije, kulturne prireditve v občini),
– strokovno izpopolnjevanje kadrov.
Kulturna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnih programov. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika
o vrednotenju kulturnih programov v Občini
Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu 2012.
5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge in način prijave
Prijavitelji morajo prijavo oddati do 7. 5.
2012, na naslov: Občina Straža, Ulica
talcev 9, 8351 Straža. Prijave morajo biti
oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis – kultura
2012«. Na hrbtni strani mora biti naveden
naslov prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem
obrazcu razpisne dokumentacije naročnika
(Občine Straža). Priložen mora biti natančen
opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega
razpisa.
6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog
Prispele vloge bo 9. 5. 2012 odprla komisija, ki jo imenuje župan. Vloge bo pregledala občinska uprava ter ugotovila ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je vložila
upravičena oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni
popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo
v roku osmih dni ustrezno dopolni. Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog izbire programov
in predlog delitve razpoložljivih sredstev za
kulturne programe. Sklep o izbiri programa
in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme župan na podlagi predloga
komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni
po zaključku postopka. Občina Straža bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju kulturnih programov. Občina
Straža lahko javni razpis brez kakršnihkoli
posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih
ni vložila upravičena oseba, se s sklepom
zavržejo.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
v času uradnih ur in na spletni strani Občine
Straža, www.obcina-straza.si.
Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte na naslovu: andreja.kren@obcina-straza.si ali
tel. 07/384-85-56.
Občina Straža
Ob-2155/12
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev in-
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teresnih in stanovskih dejavnosti občanov
in njihovih združenj v Občini Straža (Uradni
list RS, št. 71/07), Pogojev in meril za vrednotenje programov organizaciji in društev
na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža,
Odloka o proračunu Občine Straža za leto
2012 (Uradni list RS, št. 105/11) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS,
št. 7/07 in 27/08), objavlja Občina Straža,
Ulica talcev 9, 8351 Straža,
javni razpis
za financiranje programov organizacij
in društev na področju humanitarnih
dejavnosti ter društev interesnih
in stanovskih dejavnosti občanov
in njihovih združenj v Občini Straža
za leto 2012
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje
programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov
in njihovih združenj v Občini Straža, v višini
10.000,00 EUR.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci programov:
– organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje humanitarnih dejavnosti, ter interesnih in stanovskih
dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče
v Občini Straža,
– društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko sedež tudi
izven območja Občine Straža, njihovi člani
pa morajo biti tudi občani Občine Straža,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
– da so registrirani in delujejo najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da občinski upravi redno dostavljajo
poročila o realizacijo programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
4. V letu 2012 bomo sofinancirali naslednje programe:
– programi neprofitnih izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti,
– programi vseh ostalih neprofitnih izvajalcev, ki imajo svoj sedež v Občini Straža,
– programi organizacij, društev, združenj
in zvez, ki imajo svoj sedež izven območja
Občine Straža.
Kulturna in športna društva ne morejo
sodelovati na tem razpisu. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika
za vrednotenje programov organizacij in
društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih
dejavnosti občanov in njihovih združenj
v Občini Straža. Dodeljena sredstva bodo
namenjena za sofinanciranje programov
v letu 2012.
5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge in način prijave.
Prijavitelji morajo prijavo oddati do 7. 5.
2012, na naslov: Občina Straža, Ulica
talcev 9, 8351 Straža. Prijave morajo biti
oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis – humanitarna, interesna, stanovska 2012«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
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Prijava mora biti izdelana na prijavnem
obrazcu razpisne dokumentacije naročnika
(Občine Straža). Priložen mora biti natančen
opis prijavljenih programov, z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega razpisa. Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog: komisija, ki jo imenuje župan, bo
9. 5. 2012 odprla vloge in zapisniško naredila seznam vseh prispelih vlog po predlagateljih in vsebinah. Izvajalci, ki bodo v razpisnem roku poslali nepopolne vloge, jih bodo
morali na poziv Občine Straža, v roku 8 dni,
dopolniti. Prijavitelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni
po zaključku postopka. Občina Straža bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju programov. Občina Straža lahko
javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
v času uradnih ur in na spletni strani Občine
Straža, www.obcina-straza.si.
Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte na naslovu: andreja.kren@obcina-straza.si ali
tel. 07/384-85-56.
Občina Straža
Ob-2156/12
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 45/99, 113/07 in
71/08), Pravilnika o vrednotenju športnih
programov v Občini Straža (Uradni list RS,
št. 66/07, 51/10 in 29/11), Pogojev, meril
in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Občini Straža, Odloka o proračunu
Občine Straža za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 105/11) in 6. člena Statuta Občine Straža
(Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) in Letnega
programa športa v Občini Straža za leto
2012, objavlja Občina Straža, Ulica talcev 9,
8351 Straža,
javni razpis
za financiranje programov športa
v Občini Straža za leto 2012
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje
letnih programov športa Občini Straža, v višini 46.000,00 EUR.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– registrirana športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma
športne panoge,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
– da imajo sedež v Občini Straža,
– da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
– da izvajajo program športne aktivnosti,
ki so vključene v občinski športni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje

za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene programe zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov
v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članih,
registriranih tekmovalcih in imajo urejeno,
dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja
društva, ter da delujejo v skladu z zakonom,
– da občini redno posredujejo podatke
o članstvu, poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa,
– izvajati morajo programe, ki so v letnem programu športa,
– aktivno morajo skozi vse leto sodelovati in doprinesti k razvoju športnih programov,
– skrbeti oziroma zagotavljati morajo, da
se v njihove programe vključuje čim več občanov občine,
– skrbeti morajo za športno vzgojo občanov Občine Straža,
– v tekočem letu morajo za občane na
domačem področju organizirati enkrat letno predstavitev oziroma prireditev,
– skozi vse leto morajo upravičenci sodelovati z občino in pomagati pri organizaciji
dogajanj, ki jih organizira občina,
– redno morajo poročati o svojih dejavnostih občini in pošiljati članek za objavo
v občinskem glasilu Stražan.
4. V letu 2012 bomo sofinancirali naslednje vrste in dejavnosti opredeljene v letnem programu športa v Občini Straža.
Zap.
št.

Nameni po merilih

Znesek
v€
za leto
2012

I.

Športna vzgoja otrok in mladine

11.000,00
16.000,00

II.

Kakovostni šport

III.

Vrhunski šport

6.000,00

IV.

Športna rekreacija-rekreativna dejavnost odraslih

7.000,00

V.

Športne prireditve

6.000,00

Skupaj za razpis

46.000,00

Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa športa. Izbrane programe športa bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih
programov v Občini Straža in Letnega programa športa v Občini Straža. Dodeljena
sredstva bodo namenjena za sofinanciranje
programov športa v letu 2012.
Občina bo v letošnjem letu sofinancirala
samo programe, ki se izvajajo brezplačno
za udeležence programov iz Občine Straža.
5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge in način prijave
Prijavitelji morajo prijavo oddati do 7. 5.
2012, na naslov: Občina Straža, Ulica
talcev 9, 8351 Straža. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – šport 2012«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem
obrazcu razpisne dokumentacije naročnika
(Občine Straža). Priložen mora biti natančen
opis prijavljenih programov, z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega razpisa.
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6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog
Prispele vloge bo 9. 5. 2012 odprla komisija, ki jo imenuje župan. Vloge bo pregledala komisija, ter ugotovila, ali je posamezna
vloga pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da
prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku
osmih dni ustrezno dopolni. Vse popolne
in pravočasne vloge komisija obravnava in
pripravi predlog izbire programov in predlog
delitve razpoložljivih sredstev za športne
programe. Sklep o izbiri programa in delitvi
razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme župan na podlagi predloga komisije.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključku postopka. Občina Straža bo z izbranimi
izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju
športnih programov. Občina Straža lahko
javni razpis brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih
ni vložila upravičena oseba, se s sklepom
zavržejo.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
v času uradnih ur in na spletni strani Občine
Straža, www.obcina-straza.si
Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte na naslovu: andreja.kren@obcina-straza.si ali
tel. 07/384-85-56.
Občina Straža
Št. 33101-2/2012
Ob-2158/12
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 51/07) (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 (Uradni list RS, št. 24/12)
Občinska uprava Mestne občine Novo mesto objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja
v Mestni občini Novo mesto
v letu 2012
I. Predmet javnega razpisa: Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina)
razpisuje nepovratna finančna sredstva za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
za leto 2012 v okvirni višini 137.700 EUR po
shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in
Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku)
1. Investicije v kmetijska gospodarstva (ukrep 1)
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb (ukrep 2)
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 3)
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (ukrep 4)
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 6)
6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 7)
III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev

Višina sredstev
78.000 EUR
10.000 EUR
3.000 EUR
1.700 EUR
40.000 EUR
5.000 EUR
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Upravičenci do sredstev so:
(1) za ukrepe od 1. do 4. točke poglavja
II tega razpisa:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih pro
izvodov, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, ki
ležijo na območju občine ali
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na
območju občine;
(3) za ukrep iz 5. točke poglavja II tega
razpisa:
– registrirana stanovska društva in interesna združenja in zveze, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
na območju občine;
(4) za ukrep iz 6. točke poglavja II tega
razpisa:
– nosilci kmetijskih gospodarstev ali člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti
– na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in
ima sedež in kmetijske površine na območju občine – in so ali se bodo registrirali za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni
pri posameznih ukrepih v poglavju IV. tega
razpisa.
IV. Ukrepi
1. Investicije v kmetijska gospodarstva
– ukrep 1
Okvirna višina razpisanih sredstev je za:
– nakup strojev in opreme: 65.000 EUR
(PP 14042114),
– naložbe v zemljišča: 13.000 EUR (PP
14042114).
Namen ukrepa
Nameni ukrepa so: spodbujanje sofinanciranja naložb kmetijskih gospodarstev
v lastno primarno pridelavo kmetijskih pro
izvodov, naložb v higieno in dobro počutje domačih živali ter naložb v pridelovanje
hrane na okolju prijazen način s ciljem izboljšanja delovnih in življenjskih pogojev na
kmetijskih gospodarstvih ter gospodarske
učinkovitosti le-teh.
Predmet podpore – upravičeni stroški:
– nakup strojev in opreme,
– izdelava projektne dokumentacije in
študije izvedljivosti,
– agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo poseg v prostor (za
površine nad 0,3 ha),
– postavitev večletnih nasadov: za nakup sadilnega materiala, pripravo zemljišča
in postavitev opore in ograje, postavitev proti točne zaščite (za trajne nasade nad 0,3 ha
površine).
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– nakup drugega ali kateregakoli naslednjega traktorja na kmetiji na kateri že imajo
traktor mlajši od 10 let,
– nakup traktorja brez štirikolesnega pogona,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z namakanjem in
osuševanjem kmetijskih zemljišč,
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– samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije, izvedene s pomočjo finančnega leasinga,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in
EU in
– nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– mnenje o ekonomski upravičenosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta ali izris GERK-a
s podatki, finančno ovrednoten popis in
program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin po
Zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95, 54/99 Odl.
US: U-I-76/97),
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo zadostiti vsaj enemu od navedenih
namenov ukrepa.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do
40 % upravičenih stroškov investicije,
– skupna predračunska vrednost vseh
prijavljenih investicij na upravičenca sme
znašati največ 25.000 EUR brez DDV;
– najvišji znesek dodeljene pomoči
posameznemu podjetju ne sme preseči
400.000 EUR v obdobju treh proračunskih
let.
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.
Ukrep 2: Varstvo tradicionalne krajine
in stavb
Okvirna višina razpisanih sredstev
10.000 EUR (PP 14042114)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje naložb
v obnavljanje kulturne dediščine na podeželju s ciljem ohranjanja le-te in s tem izboljšanja kakovosti življenja na podeželju
in večje gospodarske vitalnosti podeželja.
Predmet podpore
Pomoč se dodeli za:
– naložbe, namenjene varstvu dediščine pro
izvodnih sredstev na kmetijah kot
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so kmetijska poslopja (npr. kozolci), če naložba ne povzroči povečanja proizvodne
zmogljivosti kmetije.
Upravičeni stroški:
– stroški priprave dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek
stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt
gradnje ali obnove,
– stroški nakupa materiala in izvedbe
del.
Pomoč se ne dodeli za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine 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 2012 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja ali posestni list,
– mnenje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Novo mesto,
– 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.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– objekt mora biti registriran v katastru
stavb (Geodetska uprava RS),
– objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo,
– investicija mora zadostiti namenu
ukrepa.
Finančne določbe:
– za proizvodna sredstva na kmetijah
do 60 % dejanskih stroškov, če naložba ne
povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije.
– najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je investicija upravičena.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – ukrep 3
Okvirna višina razpisanih sredstev:
3.000 EUR (PP 14042108)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je s sofinanciranjem zavarovalnih premij spodbuditi kmete k večjemu obsegu zavarovanj s ciljem zmanjšati
posledice in tveganja, ki jih pri pridelavi
hrane povzročijo naravne nesreče in izgube nastale zaradi bolezni domačih živali.
Predmet podpore – upravičeni stroški
Sofinancirajo se stroški zavarovalne
premije v tekočem koledarskem letu kot
to določa Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
pro
izvodnje in ribištva (Uradni list RS,
št. 102/10) na nacionalnem nivoju, in sicer:
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni – upravičencem, ki od 1. januarja 2012 sklenejo
zavarovalno pogodbo pri izvajalcih zavarovanj.
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, ki jih z Uredbo
o sofinanciranju zavarovalnih premij za za-

varovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto določi Vlada Republike Slovenije.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2012.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– pogoji in višina sofinanciranja, ki so
določeni v Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje in ribištva,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50 %
upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije za zavarovanje živali za primer bolezni.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč –
ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev:
1.700 EUR (PP 14042115).
Namen ukrepa
Namen ukrepa je združevanjem in menjavo razdrobljenih in razpršenih kmetijskih
zemljišč na območju občine izboljšati velikostno strukturo kmetij in s tem omogočiti
učinkovitejšo obdelavo lastnikom kmetijskih zemljišč.
Predmet podpore:
– stroški pravnih in upravnih postopkov,
nastalih pri medsebojni menjavi ali zaokrožitvi kmetijskih zemljišč,
– stroški geodetskih storitev.
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 2012 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– kopijo katastrskega načrta in posestni
list ali izris GERK-a s podatki,
– mnenje pristojne strokovne službe,
da predlagani promet s kmetijskimi zemljišči prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva,
– notarsko overjeno pogodbo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla,
– v primeru, da upravičenec ob prijavi
na razpis predloži ponudbo oziroma predračun za stroške, nastale pri izvedbi pravnih in upravnih postopkov oziroma geodetskih storitev, izroči račune in notarsko
overjeno pogodbo pri zahtevku za izplačilo.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
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– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev 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 – ukrep 6
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 40.000 EUR (PP 14042117).
Namen ukrepa
Namen ukrepa je omogočiti kmetom
pridobivanje novih znanj za zagotavljanje
ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev tehnične podpore v kmetijstvu, kar je temeljni pogoj za izvajanje
primarne kmetijske dejavnosti.
Predmet podpore – 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,
– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi,
– stroški tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe,
potni stroški, stroški izdaje publikacij, materialni stroški priprave in dostave izdelkov na
razstave, stroški najemnine in opremljanja
razstavnih prostorov,
– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta
(ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES)
št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja,
znamke in poreklo imenovani,
– stroški publikacij, katalogov ali spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali pro
izvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da
so predstavijo v publikaciji (kritje stroškov
priprave in tiskanja katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za stroške storitev povezanih z običajnimi operativnimi stroški, na primer: rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve, svetovanja in izobraževanja, ki so
sofinancirana iz drugih javnih sredstev.
K vlogi mora upravičenec priložiti še
dodatno dokumentacijo:
– registrirana stanovska društva in interesna združenja in zveze, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine:
– finančno ovrednoten letni program
dela,
– seznam članov,
– ustrezna dokazila o izvedbi programa
tehnične pomoči tj. o izvedenih aktivnostih,

– predračune oziroma dokazila za nastale stroške.
Pogoji za dodelitev sredstev:
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju na podlagi
objektivno opredeljenih pogojev.
Finančne določbe:
– pomoč se dodeli do 100 % upravičenih
stroškov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – UKREP 7
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 5.000 EUR (PP 14042102).
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, 45/08),
– predelavo kmetijskih proizvodov, ki
ni niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti,
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS,
št. 61/05, 45/08),
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
– kompostiranje organskih snovi.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– stroški promocije,
– splošni stroški.
K vlogi mora upravičenec priložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo ali rekonstrukcijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme
oziroma račune o izvedenih delih,
– 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 pristojne strokovne službe
o ekonomski upravičenosti investicije – vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse
pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilih dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05, 45/08),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
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Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50 %
upravičenih stroškov (brez DDV) investicije
za posamezno vrsto dopolnilnih dejavnosti,
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca sme znašati največ
20.000 EUR brez DDV,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjen prijavni obrazec: »Vloga za
dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni
občini Novo mesto v letu 2012« (obrazci bodo na razpolago na prijavnem mestu
in spletnih straneh Mestne občine Novo
mesto),
– fotokopijo zbirne vloge za leto 2012
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja,
– obvezne priloge k vlogi kot dokazilo
k posameznemu ukrepu: predračuni oziroma ponudbe, mnenje kmetijske svetovalne
službe (zahtevana dokumentacija je navedena pri posameznem ukrepu).
VI. Obravnava vlog
Popolne in pravočasno prispele vloge
bo obravnavala strokovna komisija, imenovana s strani župana Mestne občine Novo
mesto. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2012,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka
za izplačilo finančnih sredstev s poročilom o izvedenih aktivnostih. Zahtevek mora
vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije in druga potrdila o plačilu računov s katerimi se uveljavlja pomoč),
– poročilo o izvedenih aktivnostih.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejet
proračun Mestne občine Novo mesto za
leto 2012.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge sprejemamo najkasneje do
vključno 1. junija 2012 oziroma do porabe
sredstev na posameznih postavkah. Vloge
bo sprejemala in obravnavala strokovna
služba Mestne občine Novo mesto. V primeru porabe sredstev pred tem datumom,
bo zaprtje razpisa objavljeno na spletni
strani Mestne občine Novo mesto.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, prepozne ali po pozivu na dopolnitev nepopolne vloge bodo izločene iz
nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem
posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom.
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VIII. Mesto oddaje vlog in informacije
Vloge sprejemamo v uradnih delovnih
dnevih oziroma v času uradnih ur na naslovu:
– Mestna občina Novo mesto, Urad za
premoženjske zadeve in kmetijstvo, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
V primeru oddaje vloge po pošti je potrebno vlogo poslati v zaprti kuverti, na
naslov:
– Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom »Za
javni razpis – kmetijstvo 2012«.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
so na voljo na tel. 07/393-92-62 (Vera Vesely) ali na elektronskem naslovu: vera.vesely@novomesto.si.
Informacije o razpisu so objavljene tudi
na spletnih straneh Mestne občine Novo
mesto, www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
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Javne dražbe
Ob-2140/12
Gorenjska banka d.d., Kranj zaradi poplačila terjatev z realizacijo zastavnih pravic
na A) 17.384 navadnih, imenskih, kosovnih
delnicah družbe Merkur d.d. z oznako MER,
na B) 22.373 navadnih, imenskih, kosovnih
delnicah družbe Merkur d.d. z oznako MER,
ter na C) 58.600 navadnih, imenskih, kosovnih delnicah družbe Merkur d.d. z oznako
MER, na podlagi 167. člena Stvarnopravnega zakonika v zvezi z 282. členom ZFPPIPP
razpisuje
javno dražbo
za prodajo treh paketov
nematerializiranih vrednostnih papirjev
paketa A) 17.384 navadnih, imenskih,
kosovnih delnic družbe Merkur d.d.,
paketa B) 22.373 navadnih, imenskih,
kosovnih delnic družbe Merkur d.d.
in paketa C) 58.600 navadnih, imenskih,
kosovnih delnic družbe Merkur d.d.
izdanih v obliki nematerializiranih vrednostnih papirjev in vpisanih pri Klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana z oznako
MER, kar predstavlja 0,566911 % (paket
A) oziroma 0,729607 % (paket B) oziroma
1,911008 % (paket C) osnovnega kapitala
družbe Merkur d.d.
1. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 17. 4. 2012, s pričetkom ob
14. uri, na sedežu Gorenjske banke d.d.,
Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj (v
nadaljevanju: organizator dražbe ali banka),
v Mali sejni sobi (5. nadstropje).
2. Informacija pomembna za pravni promet
Kupec bo kupil:
A) paket 17.384 navadnih, imenskih, kosovnih delnic družbe Merkur – trgovina in
storitve, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo, matična št.: 5003563000 oznake MER (»Paket A«), ki bodo proste pravic
tretjih oseb in v zvezi s katerimi za kupca
ne bo veljala nikakršna omejitev razpolaganja in /ali
B) paket 22.373 navadnih, imenskih, kosovnih delnic družbe Merkur – trgovina in
storitve, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo, matična št.: 5003563000 oznake MER (»Paket B«), ki bodo proste pravic
tretjih oseb in v zvezi s katerimi za kupca
ne bo veljala nikakršna omejitev razpolaganja in/ali
C) paket 58.600 navadnih, imenskih, kosovnih delnic družbe Merkur – trgovina in
storitve, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo, matična št.: 5003563000 oznake MER (»Paket C«), ki bodo proste pravic
tretjih oseb in v zvezi s katerimi za kupca ne
bo veljala nikakršna omejitev razpolaganja.
Na dražbi se prodaja samo celotna količina delnic posameznega paketa delnic,
tako da nakup dela količine posameznega
paketa delnic ni mogoč.
3. Omejitev upnikove obveznosti prodati
delnice: upnik ni dolžan opraviti dražbe in
prodati delnic, ki so predmet dražbe, če je
tretja oseba do začetka dražbe od upnika
odkupila terjatve, zaradi poplačila katerih
se vodi dražba.

4. Pogoji dražbe in sklenitev pogodbe
4.1. Na dražbi lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe. Navedene osebe (v nadaljevanju tudi dražitelji
ali udeleženci) lahko sodelujejo na dražbi, če bodo pravočasno vplačale varščino
za posamezen paket delnic. Varščina za
posamezen paket delnic za udeležbo na
dražbi znaša za Paket A 1.738,40 EUR,
za Paket B 2.237,30 EUR in za Paket
C 5.860,00 EUR in mora prispeti na račun Gorenjske banke d.d., Kranj, št. SI56
01000-0000700035 (nakazilo s sklicem 11
3814017-2023789 z navedbo »varščina –
Merkur d.d.- paket A«; nakazilo s sklicem
11 3933016-2935335 z navedbo »varščina
– Merkur d.d.- paket B«; nakazilo s sklicem
11 3933016-2935249 z navedbo »varščina
– Merkur d.d.- paket C«) najkasneje do dne
16. 4. 2012, do 12. ure.
4.2. Z vplačilom varščine se šteje, da je
dražitelj sprejel izklicno ceno. Kolikor bi pravočasno vplačalo varščino več dražiteljev in
na dražbi nobeden ne bi zvišal cene, se šteje, da je kupec paketa delnic tisti, ki izkaže,
da je izmed vseh dražiteljev časovno najprej
oddal nalog banki za plačilo varščine za
posamezen paket pod pogojem, da je imel
nalogodajalec v trenutku naloga na svojem
računu prosta denarna sredstva najmanj
v višini varščine. Potrdilo o vplačilu varščine
in potrdilo ali izjavo banke o stanju prostih
denarnih sredstev najmanj v višini varščine
na računu nalogodajalca v trenutku oddaje naloga za plačilo, iz katerih bo razviden
točen čas (ura, minuta, sekunda) oddaje
naloga in stanja o prostih denarnih sredstev
v času dajanja naloga, mora vsak dražitelj predložiti predsedniku dražbene komisije
najkasneje pol ure pred pričetkom dražbe.
Prav tako mora dražitelj priložiti številko računa za primer vračila vplačane varščine.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bo varščina vrnjena prvi naslednji delovni
bančni dan po zaključku dražbe. Vplačana
varščina se ne obrestuje.
Dražitelju, ki na dražbi uspe, se varščina
šteje za aro, ki se jo všteje v izpolnitev obveznosti plačila kupnine razpisniku dražbe.
Gorenjska banka d.d. je kot zastavna
upnica oproščena plačila varščine za sodelovanje na dražbi. V primeru, da se dražbe
poleg zastavne upnice udeležijo še drugi
dražitelji in na dražbi nihče ne zvišuje cene,
se šteje, da je kupec paketa delnic tisti dražitelj, ki je vplačal varščino oziroma tisti izmed več dražiteljev, ki so vplačali varščino
in ki se določi v skladu s prvim odstavkom
te točke 4.2.
4.3. Izhodiščna izklicna cena za eno delnico MER znaša 1,00 EUR (z besedo: en
euro), kar je 17.384 EUR za celoten paket
A) delnic MER, 22.373 EUR za celoten paket B) delnic MER in 58.600 EUR za celoten
paket C) delnic MER.
Dražba se bo opravila z zviševanjem izklicne cene za 0,50 (z besedo: nič celih petdeset eurov) EUR na delnico (korak dražbe), kar znaša za celoten paket A) delnic po
8.692,00 EUR, za celoten paket B) delnic po
11.186,50 EUR in za celoten paket C) delnic
po 29.300 EUR.

Osnova konkuriranja ponudnikov na
dražbi je samo cena.
4.4. Udeleženec mora pred začetkom
dražbe svojo identiteto izkazati z naslednjimi listinami:
– domača pravna oseba z izpiskom iz
sodnega registra, ki ni starejši od sedmih
dni pred dnevom dražbe;
– tuja pravna oseba z overjenim prevodom izpiska iz registra svojega sedeža, ki ni
starejši od sedmih dni pred dnevom dražbe;
– domača fizična oseba z osebno izkaznico ali potnim listom;
– tuja fizična oseba s potnim listom.
Pooblaščenci se morajo pred dražbo izkazati z veljavnim pooblastilom za dražbo, ki
mora biti v overjenem prevodu v slovenski
jezik v primeru, da je v tujem jeziku.
4.5. S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe, dražitelju s strani predsednika dražbene komisije, se šteje, da je
prodajna pogodba med banko in uspelim
dražiteljem za predmet dražbe sklenjena
za kupnino, doseženo na dražbi. Razpisnik
dražbe in dražitelj (drug kot zastavna upnica), ki je na dražbi uspel, bosta takoj po zaključku dražbe podpisala pisno pogodbo za
posamezen paket delnic naslednjo vsebino:
1. predmet prodaje z navedbo izdraženega paketa delnic MER iz tega razpisa;
2. kupnina je enaka izklicni ceni, ki jo
je sprejel dražitelj;
3. varščina se šteje za aro, dano
v znamenje sklenitve prodajne pogodbe in
se jo všteje v kupnino;
4. kupec mora preostali del kupnine plačati v roku 8 dni, šteto od podpisa
prodajne pogodbe tako, da znesek v višini
kupnine, zmanjšan za aro, plača na račun
banke, št. SI56 01000-0000700035; naslednji bančni delovni dan po plačilu preostale
kupnine bo banka podala KDD nalog za
prenos delnic zaradi uresničitve zastavne
pravice na račun kupca z nalogom za izbris
zastavne pravice;
5. rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe; če kupec
v roku, določenem v prejšnji točki ne plača
preostalega dela kupnine, se šteje prodajna
pogodba za razvezano in banka obdrži aro;
6. banka ne odgovarja za pravne in
stvarne napake na predmetu prodaje; kupec
priznava, da se je pri odločanju o sklenitvi
te pogodbe v celoti zanesel na svojo lastno
oceno družbe Merkur d.d. in priznava, da te
pogodbe ne sklepa oziroma delnic ne kupuje na podlagi zaupanja v kakršnokoli izrecno
ali implicitno izjavo ali jamstvo prodajalca.
5. Pravila dražbe: pisni izvodi pravil dražbe bodo na voljo udeležencem eno uro pred
razpisano dražbo v prostoru, kjer se bo
dražba opravila.
Gorenjska banka d.d.
Št. 186/2012
Ob-2136/12
Na
podlagi
80.
člena
Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
14-600/07), 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
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(Uradni list RS, št. 34/11), Statuta Občine Ig (Uradni list št. 2/00, 68/01 in 56/03),
sklepa Občinskega sveta Občine Ig z dne
14. 12. 2011 in sklepa Komisije za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig z dne 7. 12. 2011
objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stanovanja na naslovu
Zagorica 5, 1292 Ig,
številka stanovanja št. 16/II. nadstropje,
ID znak nepremičnine 1700-1261-31,
posamezni del št. 31 v stavbi, št. 1261,
k.o. 1700 Ig (ID 5425645).
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig,
Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/280-23-00,
faks
01/280-23-22,
e
mail:
obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: dvosobno stanovanje, št. 16, v II. nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Zagorica 5, 1292
Ig, v izmeri 58,15 m2, s pripadajočo shrambo
oziroma kletnim prostorom, v izmeri 2,45 m2
in ustreznim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe v etažni lastnini.
3. V zemljiški knjigi je kot lastnik navedene nepremičnine vpisano Mesto
Ljubljana, družbena lastnina, Mestni trg
1, Ljubljana, vendar se pod zadevo DN
št. 8000115786/2011 (ID postopka 202607)
nahaja predlog za vknjižbo lastninske pravice v korist Občine Ig.
4. Izklicna cena za stanovanje znaša 59.000,00 EUR+ 2 % DDV, ki znaša
1.180,00 EUR, skupaj tako znaša izklicna
cena 60.180,00 EUR z vključenim 2 % DDV.
5. Prodajalec izrecno opozarja potencialne kupce, da je stanovanje v izredno slabem
stanju in da je potrebno popolne in celovite
adaptacije. Nepremičnina se zato kupuje po
načelu videno-kupljeno.
6. Javna dražba navedenih nepremičnin
se bo vršila dne 25. 4. 2012, v prostorih Občine Ig, in sicer ob 16. uri.
7. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno
v višini 60.180,00 EUR za znesek najmanj
1.000,00 EUR.
8. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15 dni
ne pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od
nakupa, plačana varščina pa v celoti zapade
prodajalcu.
9. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade v korist prodajalca.
10. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
11. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 10 % cene, torej znesek 6.018,00 EUR,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in sicer na račun prodajalca Občine Ig,
številka računa 01237-0100000320, sklic
1716000-478, s pripisom javna dražba za
stanovanje Zagorica 5, Ig, ter se na javni
dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena
v roku 8 dni od javne dražbe.
12. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
13. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno-kupljeno.
14. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič, in
sicer na tel. 051/412-304.
15. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla,
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice
do nikakršne odškodnine, razen do vračila
eventuelno že vplačane varščine.
Občina Ig
Št. 186/2012
Ob-2137/12
Na
podlagi
80.
člena
Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
14-600/2007), 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11), Statuta Občine
Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01 in 56/03),
sklepa Občinskega sveta Občine Ig z dne
14. 12. 2011 in sklepa Komisije za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig z dne 7. 12. 2011
objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stanovanjske hiše
in gospodarskega poslopja
na zemljišču s parcelnimi številkami
ID 1702-718/4-0 (ID 4357439)
in ID 1702-718/3-0 (ID 5196665)
ter pripadajočih parcel s parcelnimi
številkami 1702-718/2-0 (ID 3518081)
in 1702-718/1-0 (ID 4357437),
vse k.o. 1702 Tomišelj,
na naslovu Brest 18, Ig
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig,
Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/280-23-00,
faks
01/280-23-22,
e-mail:
obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: obstoječa stanovanjska hiša s pripadajočim gospodarskim poslopjem na zemljišču s parcelno številko 718/4 in 718/3 ter pripadajočima parcela s parcelnimi številkami 718/2 in 718/1,
vse k.o. 1702 Tomišelj. Površina navedenih
parcel znaša 473 m2.
3. Prodajalec izrecno opozarja potencialne kupce, da je stanovanjski objekt v zelo
slabem stanju, da bi ga bilo zato potrebno

za namene bivanja temeljito prenoviti oziroma da bi bilo iz vidika investicije učinkoviteje
zgraditi nadomestni objekt. Del stanovanjskega objekta se po katastrskih podatkih
nahaja na sosednji parceli št. 720/3, iste
k.o., v zvezi z omogočanjem dostopa do stanovanjskega objekta in parkiranjem osebnih vozil pa je v teku spor zaradi motenja
posesti, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem
v Ljubljani, opr. št. P 2369/2011.
4. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča z dne 1. 2. 2012, št. 35011/045/2012,
velja za navedene štiri parcele Dolgoročni
plan občine in mesta Ljubljane za obdobje
1986-2000 za območje Občine Ig (UL SRS,
št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93,
62/94, 70/98, 23/00) ter Odlok o prostorsko
ureditvenih pogojih za območje Občine Ig
(UL SRS, št. 4/85, 3/90, in Uradni list RS,
št. 40/92, 5/93, 70/98, 12/99, 23/00, 26/04).
Oznaka prostorske enote parcel je VS 16/2
Brest, osnovna namenska raba je S-območje stanovanj, podrobnejša namenska raba
pa je 2D – območje za gradnjo družinskih
stanovanjskih hiš – vaška jedra.
5. Izklicna cena znaša 62.000,00 EUR
+ 2 % DDV, ki znaša 1.240,00 EUR, skupaj tako znaša izklicna cena znesek
63.240,00 EUR z vključenim 2 % DDV.
6. Javna dražba navedenih nepremičnin
se bo vršila dne 25. 4. 2012, v prostorih Občine Ig, in sicer ob 15.30.
7. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno
v višini 63.240,00 EUR za znesek najmanj
1.000,00 EUR.
8. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 10. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15 dni
ne pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od
nakupa, plačana varščina pa zapade prodajalcu.
9. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade v korist prodajalca.
10. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
11. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 10 % cene, torej znesek 6.324,00 EUR,
in sicer na račun prodajalca Občine Ig,
številka računa 01237-0100000320, sklic
1716000-122, s pripisom javna dražba za
parcelo Brest 18, Ig, ter se na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom
o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem
bo varščina brezobrestno vrnjena v roku
8 dni od javne dražbe.
12. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
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– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
13. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno kupljeno.
14. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič,
tel. 051/412-304.
15. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla,
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice
do nikakršne odškodnine, razen do vračila
eventuelno že vplačane varščine.
Občina Ig
Št. 900-3/2012-54
Ob-2145/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je poslovni
prostor, št. PO2, v izmeri 41,66 m2, z ID
oznako 1728-457-3, ki se nahaja v pritličju
objekta na naslovu Hrenova ul.13, Ljubljana,
parc. št. 161/18 in 161/28, k.o.1728 Ljub
ljana mesto.
Stavba na Hrenovi ul. 13, Ljubljana, je
že vpisana v kataster stavb, s število stavbe
1728-457, vendar etažna lastnina v zemljiški
knjigi še ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi
etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske
pravice.
Predmetna nepremičnina je zasedena
z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po
najemni pogodbi.
Izklicna cena: 82.500,00 EUR.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni
prostor, št. PO1, v izmeri 47,80 m2, z ID
oznako 1728-457-2, ki se nahaja v pritličju
objekta na naslovu Hrenova ul.13, Ljubljana,
parc. št. 161/18 in parc. št. 161/28, k.o.1728
Ljubljana mesto.
Stavba na Hrenovi ul. 13, Ljubljana, je
že vpisana v kataster stavb, s število stavbe
1728-457, vendar etažna lastnina v zemljiški
knjigi še ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi

etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske
pravice.
Predmetna nepremičnina je zasedena
z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas,
do 7. 4. 2016. Kupec bo z dnem podpisa
pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti
najemodajalca po najemni pogodbi.
Izklicna cena: 94.600,00 EUR.
2.3. Predmet javne dražbe so počitniška
stanovanja v Republiki Hrvaški, Červar - Porat, katerih zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca:
– počitniško stanovanje, št. 80335, v III.
nadstropju, v skupni izmeri 25,15 m2, v stavbi Cipresa II, v naselju Červar - Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču - Parenzo, parc.
št. 864/3, vložek št. 421, podvložek št. 8,
k.o. Poreč – etažna knjiga.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 32.555,00 EUR.
– počitniško dvosobno stanovanje,
št. 41122, v I. nadstropju, v skupni izmeri 35,88 m2, v stavbi Šterna 3, v naselju
Červar - Porat, v Republiki Hrvaški, vpisani
v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču - Parenzo, parc. št. 819, vložek št. 449,
podvložek št. 3, k.o. Poreč – etažna knjiga.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 46.325,00 EUR.
– počitniško
trosobno
stanovanje,
št. 12217, v II. nadstropju, v skupni izmeri
54,46 m2, v stavbi Trg Sidro, v naselju Červar - Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču
- Parenzo, parc. št. 886/3, vložek št. 422,
podvložek št. 15, k.o. Poreč – etažna knjiga.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 70.805,00 EUR.
Navedene cene ne vključujejo davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu državnemu organu na območju
Republike Slovenije oziroma Republike Hrvaške.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba.
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča ter stroške prevoda pogodbe v hrvaški jezik (za nepremičnine na območju
R Hrvaške).
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun enotnega
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zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, številka: 01261-0100000114, sklic na
številko: 000-431000 v 8 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 24. 4.
2012, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 11, z začetkom
ob 10.45, za naslednje nepremičnine:
– poslovni prostor PO2 na Hrenovi ulici
13, Ljubljana, ob 10.45,
– poslovni prostor PO1 na Hrenovi ulici
13, Ljubljana, ob 11. uri,
– počitniško stanovanje Cipresa II (R Hrvaška), ob 11.15,
– počitniško stanovanje Šterna 3 (R Hrvaška), ob 11.30,
– počitniško stanovanje Trg Sidro (R Hrvaška), ob 11.45,
Kandidati se bodo morali 15 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki
lahko v skladu s pravnim redom Republike
Hrvaške, Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine v Republiki Hrvaški, kar preveri vsak dražitelj
zase ter se pravočasno in pravilno prijavi,
tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra
(samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter
zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
7.3 Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni
upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne
cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za počitniško stanovanje
_______ v Červarju« oziroma »plačilo varščine – javna dražba za poslovni prostor
številka _______ na Hrenovi ul. 13«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
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tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je
Mihaela Topolovec Šiker.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na zgoraj navedenem
kontaktu.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.
ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 478-1/2012
Ob-2157/12
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) in Odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2012 (Uradni list
RS, št. 24/12) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja
2.1. Nepremične v k.o. Bršljin (1455) in
k.o. Gorenja Straža (1447):
Predmet prodaje so nepremičnine, ki se
nahajajo v območju stavbnih zemljišč in se
urejajo z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02):
2.2.1. parc. št. 421/5, gozd, v izmeri
7837 m2, k.o. Bršljin, izklicna cena zemljišča znaša 587.775,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne
vključuje pripadajočega davka – 20 % DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) nepremičnina parc. št. 421/5, k.o. Bršljin, predstavlja gradbeno parcelo (T1a, T1b), namenjeno gradnji objektov za obrtno proizvodne in
storitvene dejavnosti, trgovine ipd.
2.2.2. parc. št. 421/7, gozd, v izmeri
2242 m2, k.o. Bršljin, parc. št. 1024/6, gozd,
v izmeri 363 m2, k.o. Bršljin, parc. št. 420/5,
gozd, v izmeri 2063 m2, k.o. Bršljin, parc.
št. 2095/13, gozd, v izmeri 81 m2, k.o. Gorenja Straža.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Navedene nepremičnine se prodajajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc.
št. 421/7, 1024/6, 420/5, vse k.o. Bršljin, in
parc. št. 2095/13, k.o. Gorenja Straža, znaša 356.175,00 EUR, najnižji znesek višanja
je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje
pripadajočega davka – 20 % DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) nepremičnine parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5, k.o.
Bršljin, in parc. št. 1095/13, k.o. Gorenja
Straža, predstavljajo del gradbene parcele
(T4), ki je namenjena gradnji objektov za
proizvodne in storitvene dejavnosti, trgovine ipd..
2.2.3. parc. št. 2095/19, gozd, v izmeri 864 m2, k.o. Gorenja Straža in parc.
št. 2095/17, gozd, v izmeri 2828 m2, k.o.
Gorenja Straža.
Navedeni nepremičnini se prodajata
skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc.
št. 2095/19 in 2095/17, obe k.o. Gorenja
Straža, znaša 276.900,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena
ne vključuje pripadajočega davka – 20 %
DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02)
nepremičnina parc. št. 2095/19, k.o. Gorenja Straža, predstavlja del gradbene parcele
(T7), ki je namenjena gradnji objektov za
obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti,
trgovine ipd.
2.2.4. parc. št. 2095/12, gozd, v izmeri
1144 m2, dvorišče, v izmeri 1204 m2, gospodarsko poslopje, v izmeri 17 m2, poslovna
stavba, v izmeri 477 m2, k.o. Gorenja Straža,
parc. št. 2095/18, gozd, v izmeri 293 m2, k.o.
Gorenja Straža, parc. št. 2094/11, travnik,
v izmeri 471 m2, k.o. Gorenja Straža, parc.
št. 2094/12, pašnik, v izmeri 567 m2, k.o.
Gorenja Straža. Objekti na zemljiški parceli
2095/12, k.o. Gorenja Straža so porušeni.
Navedene nepremičnine se prodajajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin
parc. št. 2095/12 in 2095/18, 2094/11 in
2094/12, vse k.o. Gorenja Straža, znaša
312.975,00 EUR, najnižji znesek višanja je
3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje
pripadajočega davka – 20 % DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02)
nepremičnine parc. št. 2095/12 in 2095/18,
2094/11 in 2094/12, vse k.o. Gorenja Straža, predstavljajo del gradbene parcele (T3),
ki je namenjena gradnji objektov za obrtno
proizvodne in storitvene dejavnosti, trgovine ipd.
2.2. Nepremičnini v k.o. Stopiče (1486)
Predmet prodaje sta:
2.2.1. parc. št. 488/4, pašnik, v izmeri
474 m2, k.o. Stopiče, parc. št. 488/6, pašnik,
v izmeri 35 m2, k.o. Stopiče.
Navedeni nepremičnini se prodajata
skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc.
št. 488/4 in 488/6, obe k.o. Stopiče, znaša
19.600,00 EUR, najnižji znesek višanja je
1.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje
pripadajočega davka – 20 % DDV.
Navedeni nepremičnini se nahajata
v območju stavbnih zemljišč. Nepremičnina
parc. št. 488/4 je obremenjena s komunalnim vodom: elektroomrežje.
2.3. Nepremičnine v k.o. Ragovo (1482):
Predmet prodaje so:
2.3.1. parc. št. 243/149, zelenica, v izmeri 111 m2, k.o. Ragovo, izklicna cena znaša
8.200,00 EUR, najnižji znesek višanja je

500,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20 % DDV.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč. Nepremičnina je
obremenjena s komunalnim vodom: elektroomrežje.
2.3.2. parc. št. 243/154, zelenica, v izmeri 58 m2, k.o. Ragovo, parc. št. 243/159,
zelenica, v izmeri 41 m2, k.o. Ragovo.
Navedeni nepremičnini se prodajata
skupaj. Izklicna cena nepremičnin znaša
6.900,00 EUR, najnižji znesek višanja je
500,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka 20 % DDV.
Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč.
2.4. Nepremičnina v k.o. Gotna vas
(1485):
Predmet prodaje je:
2.4.1. parc. št. 1020/70, travnik, v izmeri
2293 m2, k.o. Gotna vas, izklicna cena znaša 189.000,00 EUR, najnižji znesek višanja
je 3.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka – 20 % DDV. Navedena nepremičnina
se nahaja v območju stavbnih zemljišč.
2.5. Nepremičnini v k.o. Smolenja vas
(1481):
Predmet prodaje sta:
2.5.1. parc. št. 2160/29, zelenica, v izmeri 1086 m2, k.o. Smolenja vas, izklicna
cena znaša 65.160,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena ne
vključuje pripadajočega davka – 20 % DDV.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč.
2.5.2. parc. št. 2160/30, zelenica, v izmeri 854 m2, k.o. Smolenja vas, izklicna cena
znaša 51.240,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20 % DDV. Navedena nepremičnina se nahaja v območju
stavbnih zemljišč. Nepremičnina je obremenjena s komunalnim vodom: elektroomrežje.
2.6. Nepremičnina v k.o. Cerovec (1489):
Predmet prodaje je:
2.6.1. parc. št. 2003/2, pašnik, v izmeri
3058 m2, k.o. Cerovec; izklicna cena znaša
61.500,00 EUR, najnižji znesek višanja je
2.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20 % DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 101/09, 37/10 – tehnični popravek,
76/10 – tehnični popravek, 26/11 – obvezna
razlaga) se navedena nepremičnina nahaja
v območju stavbnih zemljišč.
Nepremičnina parc. št. 2003/2, k.o. Cerovec, je na delu obremenjena s komunalnim vodom – kanalizacijo, ki je v lasti Mestne občine Novo mesto, zato bo s prodajno
pogodbo zagotovljena ustanovitev in vknjižba neodplačne trajne stvarne služnosti v korist Mestne občine Novo mesto. Predmetna
nepremičnina je na delu obremenjena tudi
z razvodom elektronskih komunikacij.
2.7. Nepremičnina v k.o. Gabrje (1478):
Predmet prodaje je:
2.7.1. parc. št. 1778, cesta, v izmeri
1295 m2, k.o. Gabrje; izklicna cena znaša
39.350,00 EUR, najnižji znesek višanja je
1.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20 % DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 101/09, 37/10 – tehnični popravek,
76/10 – tehnični popravek, 26/11 – obvezna
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razlaga) se navedena nepremičnina nahaja
v območju stavbnih zemljišč.
2.8. Nepremičnini v k.o. Novo mesto
(1456):
Predmet prodaje sta:
2.8.1. parc. št. 726, njiva, v izmeri
631 m2, k.o. Novo mesto, in parc. št. 727/1,
travnik, v izmeri 455 m2, k.o. Novo mesto.
Nepremičnini se prodajata skupaj. Izklicna cena nepremičnin znaša 65.160,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20 % DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 101/09, 37/10 – tehnični popravek,
76/10 – tehnični popravek, 26/11 – obvezna
razlaga) se navedena nepremičnina nahaja
v območju stavbnih zemljišč.
Nepremičnina parc. št. 727/1, k.o. Novo
mesto, je na delu obremenjena s komunalnim vodom – vodovodom, ki je v lasti
Mestne občine Novo mesto, zato bo s prodajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in
vknjižba neodplačne trajne stvarne služnosti
v korist Mestne občine Novo mesto.
2.9. Nepremičnine v k.o. Šentpeter
(1460):
Predmet prodaje so:
2.9.1. parc. št. 160/153, travnik, v izmeri
596 m2, parc. št. 160/154, travnik, v izmeri
829 m2, parc. št. 160/155, travnik, v izmeri
907 m2, parc. št. 160/156, travnik, v izmeri
768 m2, parc. št. 160/157, travnik, v izmeri
758 m2, in parc. št. 160/158, travnik, v izmeri
831 m2, vse k.o. Šentpeter. Nepremičnine
se prodajajo v kompletu. Izklicna cena nepremičnin znaša 234.450,00 EUR. Najnižji
znesek višanja je 3.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20 % DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 101/09, 37/10 – tehnični popravek,
76/10 – tehnični popravek, 26/11 – obvezna
razlaga) se navedena nepremičnina nahaja
v območju stavbnih zemljišč.
2.9.2.

Zap.št.

Podatki o nepremičnini
parc. št.

vrsta rabe

površina (m2)

Izklicna cena
nepremičnine
(EUR)

Akontacija
komunalnega
prispevka (EUR)

Najnižji znesek
višanja
(EUR)

1.

160/78

gozd

685

44.525,00

10.244,47

2.000,00

2.

160/162

pašnik

711

31.995,00

10.414,00

2.000,00

3.

160/259

pašnik

720

32.400,00

10.472,00

2.000,00

V skladu z določili Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 –
tehnični popravek, 76/10 – tehnični popravek, 26/11 – obvezna razlaga) se navedene
nepremičnine nahajajo v območju stavbnih
zemljišč, oznaka EUP OTO/1, in sicer je
osnovna namenska raba nepremičnine območje stavbnih zemljišč, podrobnejša namenska raba (PNR) nepremičnine SS – stanovanjske površine, podrobnejše površine
(PNR) nepremičnine SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava.
Nepremičnine so komunalno opremljene (na zemljiški parceli se nahaja priključni jašek kanalizacije, vodovodni priključek,
prostostoječa elektroomarica, uvoz na zemljiško parcelo).
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Nepremičnina parc. št. 160/78, k.o.
1460 – Šentpeter, je samostojna gradbena
parcela in ni komunalno opremljena.
Nepremičnina parc. št. 160/259, k.o.
Šentpeter, se nahaja v območju varovanja
kulturne dediščine: Otočec – Prazgodovinsko gomilno grobišče. V skladu z 98. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 101/09, 37/10 – tehnični popravek,
76/10 – tehnični popravek, 26/11 – obvezna
razlaga) na območjih arheoloških najdišč,
ki so registrirana kot kulturna dediščina,
velja, da ni dovoljeno posegati v prostor
na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Izjemoma so v registrirana
arheološka najdišča dovoljeni posegi, kot
jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi pogoja, da se v fazi
priprave PGD dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, izvede arheološke raziskave in rezultate upošteva pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta,
pridobitvi gradbenega dovoljenja, gradnji).
Nepremičnina parc. št. 160/162, k.o.
Šentpeter, je na delu obremenjena s komunalnim vodom – vodovodom, ki je v lasti
Mestne občine Novo mesto, zato bo s prodajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in
vknjižba neodplačne trajne stvarne služnosti v korist Mestne občine Novo mesto.
Izklicna cena ne vključuje akontacije
komunalnega prispevka in pripadajočega
davka – 20 % DDV.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje
v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor prodajna pogodba v navedenem roku
ne bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev
na strani izbranega dražitelja, se bo štelo,
da je od nakupa odstopil, prodajalec pa bo
imel pravico zadržati vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani
dražitelj ne poravna kupnine na določen
način in v določenem roku po sklenjeni
prodajni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano
varščino zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojno zemljiško knjigo.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek (20 % davek na dodano vrednost oziroma 2 % davek
na promet nepremičnin) in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča).
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6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 23. 4. 2012:
6.1. za nepremičnine v k.o. Bršljin in k.o.
Gorenja Straža:
– za parc. št. 421/5, ob 8.00;
– za parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5, k.o.
Bršljin in parc. št. 2095/13, k.o. Gorenja
Straža ob 8.10;
– za parc. št. 2095/19 in 2095/17, k.o.
Gorenja Straža ob 8.20;
– za parc. št. 2095/12, 2095/18,
2094/11, 2094/12, vse k.o. Gorenja Straža
ob 8.30
6.2. za nepremičnine v k.o. Stopiče
– za parc. št. 488/4 in 488/6, k.o. Stopiče ob 8.40
6.3. za nepremičnine v k.o. Ragovo
– za parc. št. 243/149, k.o. Ragovo ob
8.50
– za parc. št. 243/154 in 243/159, k.o.
Ragovo ob 9.00
6.4. za nepremičnine v k.o. Gotna vas
– za parc. št. 1020/70, k.o. Gotna vas
ob 9.10
6.5. za nepremičnine v k.o. Smolenja
vas
– za parc. št. 2160/29, k.o. Smolenja
vas ob 9.20
– za parc. št. 2160/30, k.o. Smolenja
vas ob 9.30
6.6. za nepremičnino v k.o. Cerovec
– za parc. št. 2003/2, k.o. Cerovec ob
9.40
6.7. za nepremičnino v k.o. Gabrje
– za parc. št. 1778, k.o. Gabrje ob 9.50
6.8. za nepremičnini v k.o. Novo mesto
– za parc. št. 726 in parc. št. 727/1 obe
k.o. Novo mesto ob 10.00
6.9. za nepremičnine v k.o. Šentpeter
– parc. št. 160/153, 160/154, 160/155,
160/156, 160/157, 160/158 vse k.o.
Šentpeter ob 10.10
– parc. št. 160/78, k.o. Šentpeter ob
10.20
– parc. št. 160/162, k.o. Šentpeter ob
10.30
– parc. št. 160/259, k.o. Šentpeter ob
10.40.
Dražitelji se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke
te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen,
v primeru, če se v imenu dražitelja javne
dražbe udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev, če se prijavi
samostojni podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;

– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene, na podračun EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-0100015234,
s sklici:
– 47820-27-2010 za nepremičnine parc.
št. 421/5, 421/7, 1024/6, 420/5, k.o. Bršljin
in nepremičnin parc. št. 2094/11, 2094/12,
2095/12, 2095/13, 2095/17, 2095/18,
2095/19, k.o. Gorenja Straža, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Novo
mesto;
– 47820-37-2010 za nepremičnini parc.
št. 488/4 in 488/6, Stopiče, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Stopiče;
– 47820-56-2010 za nepremičnine parc.
št. 243/149, 243/154 in 243/159, k.o. Ragovo, z navedbo namena nakazila: Javna
dražba – Ragovo;
– 47820-35-2010 za nepremičnino parc.
št. 1020/70, k.o. Gotna vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Gotna vas;
– 47820-31-2010 za parc. št. 2160/29,
2160/30, k.o. Smolenja vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Smolenja
vas;
– 47820-51-2010 za nepremičnino parc.
št. 2003/2, k.o. Cerovec, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Cerovec;
– 47820-79-2010 za nepremičnino parc.
št. 1778, k.o. Gabrje, z navedbo namena
nakazila: Javna dražba – Gabrje;
– 47820-179-2010 za nepremičnini
parc. št. 726 in 727/1, k.o. Novo mesto,
z navedbo namena nakazila: Javna dražba
– Novo mesto;
– 47820-119-2010
za
nepremičnine parc. št. 160/153, 160/154, 160/155,
160/156, 160/157 160/158, 160/78,
160/162 in 160/259 vse k.o. Šentpeter,
z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Šentpeter.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Urad za
premoženjske zadeve, tel. 07/393-92-30,
kontaktna oseba je Vera Ocvirk.
Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen
po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo nepremičnin.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje javne dražbe pri razpolaganju
s stvarnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samouprav-
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nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto:
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
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Razpisi delovnih mest
Št. 11
Ob-2091/12
Svet zavoda, OŠ Tončke Čeč, Keršičeva
50, 1420 Trbovlje, na podlagi sklepa Sveta
zavoda z dne 20. 3. 2012 razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu 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, 65/09 in 20/11).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 7.
2012. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, program
vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji
in izobraževanju, kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, potrdilo
sodišča, da ni v kazenskem postopku, s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem
sodišču, izven kraja prebivališča, zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo
dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite
v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda OŠ Tončke Čeč, Keršičeva 50, 1420
Trbovlje, z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda, OŠ Tončke Čeč
Št. 94/2012
Ob-2092/12
Svet zavoda Osnovne šole Benedikt,
Šolska ulica 2, Benedikt, na podlagi sklepa
Sveta zavoda z dne 27. 3. 2012 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
36/08, 58/09, 64/09, 65/09 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. 10.
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, dosedanje delovne izkušnje, kratki življenjepis) pošljite
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Benedikt, Šolska

ulica 2, 2234 Benedikt, z oznako “Prijava
za razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Benedikt
Št. 110-1/2012
Ob-2093/12
Na podlagi šestega in sedmega odstavka 57. člena in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
ZJU-UPB3, 65/08 – ZJU-D) Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta:
svetovalec za računovodstvo.
V besedilu uporabljeni izrazi, napisani
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
1. Organ, v katerem bo javni uslužbenec
opravljal delo: Občina Dobrepolje, Videm
35, 1312 Videm - Dobrepolje.
2. Navedba delovnega mesta: za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v uradniških nazivih svetovalec III,
svetovalec II, svetovalec I.
3. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za obdobje 1 leta (s 5-mesečnim
poskusnim delom).
4. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri (VII/1),
– kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka (v primeru, da kandidat tega izpita
nima, ga mora opraviti v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja),
– opravljeno obvezno usposabljanje za
imenovanje v naziv (v primeru, da kandidat
tega usposabljanja nima opravljenega, ga
mora opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja),
– vozniški izpit B kategorije,
– znanje uporabe računalniških programov (urejevalnikov teksta in dela s preglednicami).
Prednost bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami s področja javnih financ,
proračuna in dela s programom APPrA-O.
5. Vsebina prijave:
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere
morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
– izjava kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
– izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– izjava kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi nakle-

pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti;
– pisna privolitev kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje
Občini Dobrepolje pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc (potrdila o državljanstvu,
potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz
upravnega postopka, potrdila o opravljenem
obveznem usposabljanju za imenovanje
v naziv, podatkov o delovnih razmerjih, potrdil iz četrte in pete alineje te točke). Izrecna
pisna privolitev kandidata je predpogoj za izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega
mesta. Če kandidat ne da omenjene privolitve, mora sam predložiti ustrezna dokazila.
Priložitev dokazil je zaželena.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
6. Kratek opis dela:
– sodelovanje z uslužbenci OU pri pripravi in izvrševanju proračuna ter priprava pisnih pojasnil povezanih z delovanjem
proračunskih uporabnikov upoštevajoč vse
ustrezne predpise;
– sodelovanje pri oblikovanju zahtevnih
sistemskih rešitev in drugih gradiv;
– samostojna priprava najzahtevnejših
analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih gradiv ter samostojno opravljanje drugih nalog;
– pripravljanje internih navodil;
– sodelovanje z nadzornimi institucijami;
– priprava proračuna in skrb za izvrševanje le-tega;
– priprava finančnih poročil in zaključnega računa proračuna;
– priprava splošnih aktov s področja javnih financ;
– strokovna pomoč občinskim organom
pri sprejemanju in izvrševanju občinskih
splošnih in drugih aktov s področja javnih
financ;
– finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun in nekatere uporabnike proračunskih sredstev;
– priprava premoženjske bilance občine;
– priprava gradiva in sklic Odbora za finance, sodelovanje na sejah OS in na sejah
njegovih delovnih teles;
– sodelovanje pri opravljanju notranje
kontrole finančnega poslovanja;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
7. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki.
Prijava se pošlje v zaprti ovojnici, z označbo
»javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec«. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki, na naslov: obcina@dobrepolje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena
z elektronskim podpisom. Prijavo je treba
poslati v roku 8 dni od objave tega javnega
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije, na naslov: Občina Dobrepolje, Videm 35,
1312 Videm - Dobrepolje. O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 15 dni
po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem
izbirnem postopku bo objavljeno na spletni
strani Občine Dobrepolje, www.dobrepolje.si.
Obravnavane bodo samo popolne prijave.
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8. Dodatne
informacije
v
zvezi
s tem natečajem posreduje Jana Hribar,
tel. 01/788-02-82, e-pošta: obcina@dobrepolje.si.
Občina Dobrepolje
Št. 21
Ob-2094/12
Na podlagi sprejetega sklepa na 8. seji,
dne 27. 3. 2012, Svet zavoda Lesarske šole
Maribor, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice Višje strokovne šole.
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, 65/09 in 20/11).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo
5 let. Začetek mandata je 1. 9. 2012.
Kandidati/ke so dolžni pri prijavi priložiti naslednja dokazila/priloge: potrdilo
o izobrazbi, potrdilo o nazivu predavatelj
višje šole, opravljenem ravnateljskem izpitu, opravljenem strokovnem izpitu, dokaze
o najmanj petih letih delovne dobe v vzgoji
in izobraževanju, potrdilo sodišča, da niso
v kazenskem postopku – s priloženo izjavo,
da pri kateremkoli drugem sodišču izven
kraja prebivališča zoper njih ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost, in kratek življenjepis.
Priložiti morajo vizijo in program vodenja
Višje strokovne šole.
Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Lesarske šole Maribor, Lesarska ulica 2,
2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis
za ravnatelja/ravnateljico VSŠ«.
Kandidati/tke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/le v zakonitem roku.
Svet zavoda Lesarske šole Maribor
Št. 729-1
Ob-2127/12
Na podlagi 10. člena Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za blagovne
rezerve št. 104 z dne 18. 12. 2009 in 15. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve št. 4.1-03 z dne 17. 12.
2009 Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve objavlja javni
razpis za delovno mesto
direktorja Zavoda Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
Poleg splošnih pogojev:
– da je kandidat državljan Republike Slovenije,
– da ne sme biti pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
mora kandidat izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da ima univerzitetno ali najmanj visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem ali magistrsko izobrazbo (drugo
bolonjsko stopnjo),

– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– da ima aktivno znanje slovenskega jezika in
– znanje najmanj enega tujega jezika na
višji ravni in znanje najmanj enega tujega
jezika na nižji ravni.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, ali izpis obdobij
zavarovanja od ZPIZ Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alineje in
– potrdilo o zahtevani stopnji znanja tujega jezika.
Ob prijavi na razpis mora kandidat za
direktorja predložiti program razvoja zavoda
za celo mandatno obdobje.
Izbrani kandidat za direktorja bo moral
pridobiti dovoljenje za dostop do tajnih podatkov v skladu z Zakonom o tajnih podatkih.
Kandidata bo imenovala Vlada Republike Slovenije za štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal na
sedežu Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v Ljubljani, Dunajska 106.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Upravni odbor Zavoda Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Ljub
ljana,
Dunajska 106, in sicer v 15 dneh po objavi,
s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za delovno mesto direktorja«.
Izbrani kandidat bo pisno obveščen
v osmih dneh po izboru, neizbrani kandidati
pa v osmih dneh po sklenitvi pogodbe s kandidatom za direktorja zavoda.
Informacije o izvedbi javnega razpisa
daje skupna služba Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve Ljubljana, Dunajska 106.
Zavod RS za blagovne rezerve
Ob-2149/12
Onkološki inštitut Ljubljana, na podlagi
25. člena Statuta javnega zdravstvenega
zavoda Onkološki inštitut Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto s posebnimi pooblastili in odgovornostmi
pomočnik strokovnega direktorja za
področje zdravstvene nege – glavna medicinska sestra (m/ž) za mandatno obdobje štirih let.
Pogoji za zasedbo:
– višja ali diplomirana medicinska sestra
z dodatnimi znanji s področja menedžmenta
v zdravstvu oziroma z dodatno univerzitetno
izobrazbo s področja organizacije dela ali
pedagogike,
– najmanj 5 let dela na področju vodenja
zdravstvene nege,
– predloži program dela in razvoja zdravstvene nege na OI.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je potrebno oddati
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba,
Zaloška 2, Ljubljana s pripisom »Razpis za
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pomočnika strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege«.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-2153/12
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih in 38. člena Statuta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, objavlja
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ulica talcev 9, 2000 Maribor, razpis za delovno mesto
zdravnik specialist V/VI – m/ž – predstojnik organizacijske enote Varstvo
otrok in mladine, za mandatno dobo 4 let,
z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene
smeri – zdravnik;
– specializacija iz pediatrije;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic,
internet, e-pošta, zdravstveno informacijski
in poslovno informacijski sistem).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba;
– program dela in razvoja organizacijske
enote.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba
za pravne in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Ob-2160/12
Svet Centra za socialno delo Ljubljana
Moste Polje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.
US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 –
ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2,
(23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 Odl.
US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUPJS) v skladu z 28. in 31. členom Statuta Centra za socialno delo Ljubljana Moste
Polje ter na podlagi sklepa seje Sveta Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje
z dne 28. 2. 2012, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) Centra za socialno
delo Ljubljana Moste Polje.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih
z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje
v skladu z 56., 57. in 69. členom Zakona
o socialnem varstvu, in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu, pet let delovnih izkušenj;
ali
višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, pet let na vodilnih in vod-
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stvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alineje je
lahko za direktorja imenovan tudi kandidat,
ki nima opravljenega programa za vodenje
socialno varstvenega zavoda, mora pa ga
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno
razmerje za določen čas trajanja mandata. Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati predložiti življenjepis in program
dela z vizijo za mandatno obdobje.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku
osem dni od objave razpisa na naslov: Center za socialno delo Ljubljana Moste Polje,
Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana, z oznako
na ovojnici »Za razpisno komisijo«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni
v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo
Ljubljana Moste Polje
Št. 15/2012
Ob-2166/12
Svet zavoda OŠ Sv. Ana, Sv. Ana 14,
2233 Sv. Ana, na podlagi sklepa z dne 29. 2.
2012 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-UPB5 (Uradni
list RS, 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09,
20/11).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi,
najmanj 5 let delovnih izkušenj v VIZ, naziv
svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let
naziv mentor, opravljen ravnateljski izpit, 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, dosedanje delovne izkušnje, kratek
življenjepis) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Sveta Ana,
Sv. Ana 14, 2233 Sv. Ana, z oznako »Prijava
na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Sveta Ana
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Druge objave
Ob-2161/12
Popravek
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330
Piran, v zvezi z dne 30. 3. 2012 objavljenim
javnim zbiranjem ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran, v Uradnem listu
RS, št. 24, str. 640, 641, objavlja
popravek
javnega zbiranja ponudb za prodajo
nepremičnin v lasti Občine Piran
Objavljeno besedilo javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Piran se popravi, tako da:
– se v 1. točki alineja k) nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
Del parc. št. 2001, k.o. 2631 Portorož
(ID 2102031), v skupni izmeri 1.043 m2 in
del parc. št. 1998, k.o. 2631-Portorož (ID
5292721), v izmeri 146 m2.
Navedena dela parcel se prodajata po izhodiščni (najnižji) vrednosti:
217.575,11 EUR.
– se v 2. točki, prvi odst., alineja št.
enajst, podalineja dve, nadomesti z novim
besedilom, ki glasi:
Parc. št. 2001/1, k.o. 2631-Portorož –
po katastrskih podatkih funkcionalni objekt
200 m2, pot, v izmeri 200 m2 in park, v izmeri 1254 m2 – predmet prodaje je del parc.
št. 2001/1, k.o. 2631-Portorož, v izmeri
1.043 m2.
V preostali vsebini se besedilo javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Piran ne spreminja.
Občina Piran
Št. 32/2012

Ob-2152/12
Sprememba

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja spremembo Javnega povabila k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega
primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008
do 2012/2013.
Javno povabilo k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega
primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008
do 2012/2013, objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 6/11, z dne 28. 1. 2011, se spremeni
tako, da se prvi odstavek točke 8. javnega
povabila »Popolna vloga« glasi:
»Popolna vloga vsebuje:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(točka III. priloge k navodilom za prijavo);
– fotokopijo javno veljavne listine
o učnem uspehu (letno spričevalo, maturitetno spričevalo, spričevalo o zaključnem
izpitu, spričevalo o poklicni maturi, obvestilo o uspehu in obvestilo o uspehu pri
izpitu v izrednem izobraževanju, ki temelji
na osebnem izobraževalnem načrtu, sklenjenim med udeležencem izobraževanja
odraslih in izobraževalno organizacijo za
posamezno šolsko leto ali letnik in izpis iz
evidence za letno spričevalo ali obvestilo
o uspehu);
– fotokopijo/e računov za izobraževanje;
– fotokopijo/e dokazil o plačilu računov
za izobraževanje;

– izjavo plačnika (le v primeru, kadar je
stroške šolnine v imenu vlagatelja plačala
tretja oseba);
– Izjema: fotokopijo prijavnice za opravljanje obveznosti ali dokazilo o plačilu za
opravljanje obveznosti (za podrobnejši opis
glej točko 9 »Rok prijave«).«
Ostalo besedilo javnega povabila ostane
nespremenjeno.
Sprememba bo objavljena tudi na spletni
strani Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije (http://www.
sklad-kadri.si).
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 187/2012
Ob-2121/12
Na podlagi 4. člena Zakona o Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93 in nasl.)
ter v skladu s Pravilnikom o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč, Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v
nadaljevanju: Sklad) objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem vodnih zemljišč
Zaporedna št. 1
Parc. št. 258, ribnik, v izmeri 4025 m2,
k.o. 240 – Mota, v delu, v izmeri 1.711 m2.
Zemljišče je po planu opredeljeno kot gozd
in v naravi predstavlja opuščen ribnik.
Pogoji najema: del parcele se odda v najem kot celota z namenom uporabe za ribnik. Najemnik ne sme omejevati kakršnega
koli gospodarjenja z gozdom, dovoliti mora
neomejen dostop do dreves na parceli, dreves ne sme odtujiti, s svojim delovanjem ne
sme zmanjšati rastnosti sestoja ali kakor koli
vplivati na funkcije sestoja v skladu s Pravilnikom o gozdnogospodarskih in gojitvenih
načrtih. Najemniku se dovoli prost prehod
do vodnih površin preko gozdnih površin,
s tem da si najemnik ob morebitni spremembi dovoza predhodno pridobi soglasje
Sklada.
Najemna pogodba se sklene za dobo
deset let, z možnostjo podaljšanja. Izklicna letna najemnina za zemljišče znaša
120,00 EUR. Najemnina, za katero se sklene najemna pogodba, se letno uskladi z objavljeno stopnjo indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 1856/196, pašnik, v izmeri
17.307 m2, parc. št. 1856/365, njiva, v izmeri 2.881 m2, parc. št. 4587/2, njiva, v izmeri 739 m2, parc. št. 4588/2, njiva, v izmeri 522 m2, parc. št. 4589/2, njiva, v izmeri
60 m2, in parc. št. 4590/2, njiva, v izmeri
424 m2, vse k.o. 1301 – Krška vas. Zemljišča so po planu opredeljena kot drugo ureditveno območje, podrobnejša namenska
raba: gramoznica.
Pogoji najema: parcele se oddajo v najem kot celota v skupni površini 21.933 m2.
Parcele so po dejanski rabi izključno ali delno vodne površine in se oddajajo v najem
z namenom uporabe teh vodnih površin.
Najemna pogodba se sklene za dobo
pet let. Izklicna letna najemnina za zemljišče znaša 1.900,00 EUR. Najemnina, za

katero se sklene najemna pogodba, se letno
uskladi z objavljeno stopnjo indeksa rasti
cen življenjskih potrebščin v preteklem letu.
Ponudbe z navedbo najemnine, za katero je sprejemnik pripravljen skleniti najemno
pogodbo, morajo prispeti v zaprti kuverti na
naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljub
ljana, najkasneje do 16. 4. 2012, do 12. ure.
Na kuverti mora biti pod naslovom vidna
(poudarjena) oznaka, z navedbo: »Ponudba
za najem zemljišča pod zap. št. ____ – Ne
odpiraj.«.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo najemnino. V primeru
enakovrednih ponudb bo Sklad najemnika
izbral v nadaljnjem postopku javne dražbe, ki bo izvedena v roku 15 dni po odprtju
ponudb.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne najemnine ali bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem
razpisom, se ne bodo upoštevale.
Izbrani ponudnik mora podpisati najemno pogodbo najpozneje v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik. Letno najemnino
mora najemnik plačati v celoti, najkasneje
v 30 dneh po prejemu računa. Izbrani najemnik bo posest nastopil s podpisom pogodbe. S tem datumom se tudi prične obračunavati najemnino.
V primeru, da izbrani najemnik ne bo
imel vodnega dovoljenja, se bo najemna
pogodba sklenila z odložnim pogojem njegove pridobitve.
Sklad si pridružuje pravico, da najemne
pogodbe ne sklene z nikomer.
Stroške vpisa najemne pogodbe v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača
najemnik. Bodočega najemnika bremenijo
tudi materialni stroški javne objave.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 18. 4., ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi
ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim
pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru
(tel. 01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 21-383/2012-1

Ob-2124/12

Oklic – javni poziv
upravičencem iz 17. člena
Zakona o skladu kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije
za sklenitev pogodbe o koncesiji
za izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije
I. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije (Sklad) poziva izvajalce gozdarskih storitev, ki so bili na podlagi
prvega odstavka 16. člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (ZSKZ; Uradni list RS, št. 10/93,
23/96, 8/10 in 58/10) zavezanci za prenos
gozdov v lasti Republike Slovenije v upra-
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vljanje Skladu oziroma so univerzalni pravni
nasledniki teh zavezancev ter s tem upravičenci do sklenitve koncesijske pogodbe
za izkoriščanje gozdov v lasti Republike
Slovenije (RS) na podlagi 17. člena ZSKZ,
da Skladu podajo predlog za sklenitev koncesijske pogodbe, kolikor je do danes še
niso sklenili.
Naslovljene upravičence, ki so zainteresirani za sklenitev koncesijske pogodbe,
naprošamo, da v roku 15 dni od objave
tega oklica na naslov Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, pošljejo predlog
ter dokumentacijo, iz katere je razvidno, da
izpolnjujejo pogoje za sklenitev koncesijske
pogodbe za izkoriščanje gozdov v lasti RS
na podlagi 17. člena ZSKZ, in sicer:
– dokazila da so bili sami oziroma njihovi
statusno-pravni univerzalni pravni predniki
zavezanci za prenos gozdov v lasti Republike Slovenije v upravljanje Skladu:
– izvirnik ali fotokopijo pogodbe med
zavezancem in Skladom o prenosu gozdov
v upravljanje Skladu, s priloženim seznamom parcel ki so bile prenesene v upravljanje Skladu; ter
– verodostojen zgodovinski izpisek
iz sodnega registra, ki izkazuje da gre
za predlagatelja, ki je bil zavezanec za
prenos gozdov v lasti države v upravljanje
Skladu oziroma njegov statusno-pravni univerzalni naslednik ter ima registrirano dejavnost izvajanja gozdarskih del;
– dokazila iz katerih izhaja, da predlagatelj izpolnjuje pogoje za izvajanje gozdarskih
del za izkoriščanje gozdov v lasti Republike
Slovenije, določene v Pravilniku o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
del v gozdovih (Pravilnik: Uradni list RS,
št. 35/94, 50/06 ter 74/11):
– izpiski iz poslovnih knjig o osnovnih
sredstvih (stroji in ostala mehanizacija), iz
katerih je razvidno da predlagatelj izpolnjuje pogoje za izvajalca gozdarskih del, ki jih
izvajajo koncesionarji po Uredbi o koncesiji
za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uredba: Uradni list RS, št. 98/10),
kot jih določa Pravilnik, ter
– podatki o zaposlenih, z dokazili
o njihovi izobrazbi, iz katerih je razvidno
da predlagatelj izpolnjuje pogoje za izvajalca gozdarskih del, ki jih izvajajo koncesionarji po Uredbi, kot jih določa Pravilnik;
– seznam parcel, za katere naj bi se
sklenila koncesijska pogodba.
Sklad si v zvezi s presojo izpolnjevanja
pogojev pridržuje pravico, da od posameznega predlagatelja naknadno zahteva dodatna dokazila.
II. Po prejemu predloga za sklenitev koncesijske pogodbe bo Sklad z upravičenimi predlagatelji sklenil koncesijsko pogodbo
o izkoriščanju gozdov v lasti RS na podlagi
17. člena ZSKZ.
Poziv za sklenitev koncesijske pogodbe
na podlagi zakona se nanaša na parcele,
ki so v upravljanju Sklada in za katere obstaja zakonita podlaga za sklenitev koncesijske pogodbe po 17. členu ZSKZ. Podroben seznam zemljišč je objavljen na spletni
strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, URL: http://www.s-kzg.gov.si, pod rubriko »Program prodaje
zemljišč in druge javne objave« kot baza
podatkov z nazivom »Seznam nekoncesijskih gozdnih površin«. Vpogled v seznam
bo mogoč do izteka roka za vložitev predloga za sklenitev koncesijske pogodbe.
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III. Za upravičence po 17. členu ZSKZ,
ki do poteka oklicanega roka ne bodo vložili predloga za sklenitev koncesijske pogodbe, bo štelo, da so odstopili od namena izvajanja koncesijske dejavnosti na podlagi zakona od dne poteka roka za vložitev predloga za sklenitev koncesijske pogodbe do izteka veljavnosti koncesijskega razmerja na
podlagi zakona oziroma do 31. 12. 2016.
Navedena odpoved upravičenca učinkuje
kot prenehanje koncesije na podlagi 17. člena ZSKZ na zemljiščih, ki bodo v tem obdobju na podlagi javnih razpisov kot proste
gozdne površine oddane drugim izvajalcem
koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti RS,
po Uredbi o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 98/10), 47. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/95 …, do
106/10) ter drugih merodajnih predpisih.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 478-59/2012
Ob-2095/12
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi
20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za podnajem brunarice in zemljišča
v Evroparku v Zagorju ob Savi,
parc. št. 324/2, k.o. Potoška vas,
za opravljanje gostinske dejavnosti
Najemodajalec: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5,1411 Zagorje ob Savi.
1. Predmet javnega zbiranja ponudb:
oddaja brunarice, v velikosti 16,50 m2 in
zemljišča – zunanje nepokrite površine (ploščad in travnik pred in ob brunarici) v Evroparku v Zagorju ob Savi, parc. št. 324/2,
k.o. Potoška vas, v izmeri 80 m2, za namen
opravljanja gostinske dejavnosti z vlaganji
podnajemnika v ureditev prostora in zunanjih površin.
2. Mesečna najemnina
Skupna ponujena minimalna mesečna
najemnina izračunana na podlagi Odloka
o oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Uradni list RS, št. 81/04) in Odloka o najemu zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS,
61/08) ne sme biti nižja 325,00 € mesečno.
3. Ponudbe lahko oddajo fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje
gostinske dejavnosti in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom.
4. Ponudba mora izpolnjevati zahtevane
pogoje iz dokumentacije za javno zbiranje
ponudb, ki jo stranka dvigne na naslovu:
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,
1410 Zagorje ob Savi, oziroma je dostopna
na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.
5. Rok oddaje ponudbe je 16. 4.
2012, do 10. ure, ne glede na vrsto prenosa, na naslov Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za podnajem brunarice in zemljišča
v Evroparku v Zagorju ob Savi za opravljanje gostinske dejavnosti«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
6. Javno odpiranje ponudb bo 16. 4.
2012, ob 12. uri, v sejni sobi, na naslovu

Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,
1410 Zagorje ob Savi.
7. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki
bodo prispele do prej navedenega roka, in
kot pravilne, ki bodo v skladu s pogoji navedenimi v dokumentaciji o javnem zbiranju
ponudb.
8. Ponudniki bodo o izboru najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje
v roku 8 dni po javnem odpiranju ponudb.
9. Z izbranim ponudnikom bo najkasneje v roku 15 dneh po izbiri najugodnejšega
ponudnika sklenjena podnajemna pogodba
za dobo treh let.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v občinski upravi,
vsak delovni dan, tel. 03/565-57-14 ali
03/565-57-10.
10. Postopek javnega zbiranja ponudb
se bo vodil na podlagi Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11).
Občina Zagorje ob Savi
Št. 0139/2012
Ob-2110/12
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše,
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) in Letnega načrta ravnanja
s stvarnim premoženjem Občine Ruše za
leto 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca oziroma
organizatorja javnega zbiranja ponudb:
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše,
tel. 02/669-06-50, faks: 02/669-06-54,
e-mail: obcina@ruse.si.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
Stavbna zemljišča
Parc. št. 415 in 416/1, v skupni izmeri
3478 m2, k.o. Bistrica pri Rušah.
Izhodiščna cena: 97.400,00 EUR brez
DDV.
Parceli se nahajata v območju stavbnih
zemljišč oziroma po podrobnejši namenski
rabi v območju proizvodnih dejavnosti (industrijska cona). Za obravnavani parceli oziroma za širše območje je potrebno pripraviti
občinski podrobni prostorski načrt.
V izhodiščno vrednost nepremičnin komunalni prispevek in 20 % DDV nista vključena.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Prodajalec
ne prevzema odgovornosti glede geološke
stabilnosti tal.
3.2 Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini
2.000,00 EUR, na transakcijski račun Občine Ruše: 01308-0100008966, odprt pri UJP
Slovenska Bistrica. Ponudniku, ki na razpisu
ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne
najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
3.3 Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Repub
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like Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe.
3.4 Pisna ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu (ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča fizične osebe oziroma naziv ter sedež pravne osebe);
– navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oziroma matične številke (pravne osebe);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe (višino ponujene cene (brez DDV),
ki ne sme biti nižja od izhodiščne;
– pisno izjavo, da sprejema vse razpisne
pogoje z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno predložiti:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– dokazilo o vplačani varščini, številko
transakcijskega računa in naziv banke za
vračilo varščine;
– izjavo prednostnega upravičenca.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
3.5 Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.
3.6 Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima
pa pomanjkljivo dokumentacijo.
Kolikor ponudba tudi v roku, določenim
za dopolnitev, ne bo popolna, je prodajalec
ne bo upošteval.
3.7 Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo
upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po
roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene
vrnjene ponudniku.
3.8 Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno,
vendar najmanj v višini izhodiščne cene.
S ponudniki, ki bodo podali enakovredne
ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel
pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil
najvišjo ceno.
3.9 Ponudbe morajo biti veljavne do
vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka.
3.10 Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma
izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
3.11 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma javnega odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je
dokončna.
3.12 Občina Ruše lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana
varščina.
3.13 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali katerimkoli ponudnikom
je izključena.

3.14. Ponudnik, ki bo podal izjavo, da bo
odkupil večji kompleks zemljišč v poslovni
coni Bezena in sodeloval pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta, bo
imel pod enakimi pogoji, prednostno pravico.
4. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnik. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene
pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca
in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške
notarskih storitev ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudba mora biti dostavljena na naslov:
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše,
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 23. 4. 2012, do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 4. 2012, ob 12. uri,
v sejni sobi Občine Ruše (klet). Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma overjenim pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi s prostorsko rabo
zemljišče lahko interesenti dobijo pri podsekretarki za okolje in prostor Barbari Ferlic ter
v zvezi s prodajnimi pogoji pri podsekretarki
za premoženjsko pravne zadeve Tanji Kocjan, tel. 02/669-06-57, v času uradnih ur.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem
dogovoru.
Občina Ruše
Št. 153/2012
Ob-2141/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan
mag. Igor Kolenc (v nadaljevanju: Občina),
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnostih
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11) in
Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave Občine Izola,
št. 24/09, 13/11 in 4/12), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin
v lasti Občine Izola
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola Slovenija, matična številka:
5874190000, davčna številka: SI16510801,
tel. 05/660-01-07, faks: 05/660-01-10, e-pošta: posta.oizola@izola.si, v nadaljevanju:
Občina.
II. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednje nepremičnine:
1. Prodajno mesto »pod Belvederjem«
Predmet oddaje so posamezni deli javnih
površin območja Belvedere, v lasti Občine
Izola, s parc. številkami 394/1, 394/2, 395,
396/1 in 402, vse k. o. Malija, v skupni izmeri
do 300 m2.
Prodajno mesto se odda v najem za obdobje dveh let, in sicer od 1. 5. 2012–30. 4.
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2014, z možnostjo podaljšanja. Izklicna
cena letne najemnine za prodajno mesto je
9.900,00 EUR.
2. Objekt s pripadajočim dvoriščem na
»kopališču Svetilnik«
Predmet razpisa je oddaja:
– poslovne stavbe na kopališču Svetilnik, parc. št 33/2, k.o Izola, v skupni izmeri
317 m2 in
– dvorišča na kopališču Svetilnik, parc.
št. 33/1, k.o. Izola, v skupni izmeri 670 m2.
Izklicna cena mesečne najemnine za najem prodajnega mesta je 2.919,00 EUR.
Prodajno mesto se odda v najem za določen
čas, in sicer za obdobje petih let, z možnostjo podaljšanja.
III. Pogoji najema
1. Splošni pogoji najema
Ponudnik mora v odprtem razpisnem
roku vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene, na naslov: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, TRR št:
01240-0100006381, s pripisom »vplačilo
varščine« ter navesti prodajno mesto, na
katero se predmet ponudbe nanaša. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena
v 30 dneh po opravljeni izbiri na pripisan
TRR ponudnika.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in
poslovanje ter vse davčne dajatve. Izbrani
ponudnik nosi vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe
stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in
druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist
občine. Nakup dodatne opreme in materiala,
ki so namenjeni izvajanju same dejavnosti oziroma uporabi prostorov s strani najemnika, so strošek najemnika in v nobenem
primeru ne bremenijo Občine. Najemnik je
dolžan sam pridobiti vsa ustrezna soglasja
in dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
Najemnika se opozarja, da predstavljajo nepremičnine in oprema, ki so predmet
najema, javno dobro, na katerem pridobi
najemnik posebno pravico njegove uporabe,
ki pa ne sme prekomerno omejevati splošne
uporabe ostalih. Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače
zaščiteno, zaradi česar Občina ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na
premoženju najemnika. Prodajnega mesta,
ki ga je izbrani ponudnik pridobil v najem po
tem razpisu, ne sme oddajati v podnajem.
Nepremičnine se najemajo po načelu videno – najeto.
Izklicna cena posameznega prodajnega mesta pod točko II. 1 je bila določena
na podlagi sklepa župana (št. 478-60/2011
z dne 15. 10. 2011). Izklicna cena prodajnega mesta pod točko II. 2 je bila določena
skladno z opravljeno cenitvijo zapriseženega sodnega cenilca in izvedenca gradbene
stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS,
št. 13/11 UPB-3, 18/11), DDV ni obračunan.
2. Dodatni pogoji najema za prodajno
mesto na kopališču pod Belvederjem
Izbrani najemnik je dolžan na najeti javni površini je izvajati dejavnosti in storitev
za izboljšanje ponudbe kopališča, poskrbeti
za varno in nemoteno rekreacijo v skladu
z namembnostjo kopališča in predpisi ter
izvajati gostinsko dejavnost v dopolnitev rekreacijske ponudbe. Obveznosti izbranega
najemnika so:
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– zagotovitev kakovostne ponudbe pijač
vseh vrst, hladnih in toplih napitkov, vnaprej
pripravljenih pakiranih sendvičev, sladoledov
ter drugih toplih in hladnih prigrizkov,
– postavitev kabin za preoblačenje,
– vzdrževanje javnih sanitarij,
– vsakodnevno čiščenje območja, ki
je predmet najema,
– ponudba dodatnega programa in aktivnosti, po predhodni potrditvi Občine.
Na najeti lokaciji je dovoljena postavitev
nezahtevnih in enostavnih objektov v primerih, ko gre za sanacijo in ureditev kopaliških,
sprehajalnih in športno rekreacijskih programov. Najemnik mora pri postavitvi začasnega
nezahtevnega objekta (kiosk oziroma tipski
zabojnik) ter začasnega enostavnega objekta (odprti sezonski gostinski vrt) upoštevati
Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08) in pridobiti vsa potrebna soglasja ter dovoljenja
za postavitev.
2.1. Način in rok plačila najemnine
Letna najemnina za prodajno mesto
se poravna v 30 dneh po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Izola,
št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki
Slovenije. Plačilo najemnine v določenem
roku je bistvena sestavina najemne pogodbe,
če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto. Najemnina, določena v najemni pogodbi, se bo
tekoče in redno zviševala skladno s predpisi,
brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.
3. Dodatni pogoji najema za objekt na
»kopališču Svetilnik«
Nepremičnina, ki se oddaja v najem,
v naravi predstavlja objekt, v izmeri 317 m2,
s pripadajočo teraso oziroma gostinskim vrtom, v izmeri 670 m2. Obstoječa namembnost objekta je gostinska. Objekt že nekaj
let ne obratuje. Objekt je potrebno prenoviti,
v preteklem letu je bila obnovljena streha. Pri
obnovi objekta se v nosilno konstrukcijo ne
posega, prav tako se ne posega v spremembe gabaritov objekta. V lokalu ni nobenega
premičnega inventarja, objekt je najemnik
dolžan opremiti in usposobiti za obratovanje
z lastnimi sredstvi.
Najemnik je dolžan na najeti javni površini
zagotoviti izvedbo dejavnosti v skladu z izdelanimi idejnimi zasnovami, ki sta podrobneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Najemnik mora zagotoviti izvedbo ponudbe, ki
je kreativna, raznolika, pestra in primerna
specifičnim okusom gostov različnih ciljnih
skupin in cenovnih razredov, kakovostna in
primerna okolju, v katerem objekt deluje. Poleg izvedbe osnovne gostinske dejavnosti je
v objektu najemnik dolžan zagotoviti prostor
za prvo pomoč skladno z izdelanim idejnim
načrtom. Stroške, ki bodo nastali do pridobitve potrebnih dovoljenj, prevzame najemnik
in Občina ne prevzema nikakršnih odgovornosti za njihov nastanek.
2.1 Vlaganja:
– Objekt je že nekaj časa zaprt in ne obratuje. Potrebno je sanirati ter urediti objekt
tako, da bo lahko nemoteno funkcioniral
za predvidene programe.
– V poslovnem načrtu rabe objekta je dolžan najemnik precizno in opredeljeno določiti
tudi: višino (zneske) vlaganj v poslovni prostor ter določiti rok izvedbe vlaganj.
– Vrsta vlaganj je razvidna iz projektantskega opisa, ki je priloga razpisni dokumentaciji. Nabava gostinske in druge opreme ni
zajeta in jo mora ponudnik prikazati ločeno
po funkcionalnih sklopih.
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– Na podlagi ocene potrebnih vlaganj
v poslovni prostor se ugotovi potrebna višina
investicijskih vlaganj potrebnih za usposobitev objekta.
– Višina investicijskih vlaganj se poračunava v sklopu najemnine.
– Predračun za investicijska vlaganja
mora biti potrjen s strani Občine, ravno tako
mora biti Občini omogočeno, da skozi izvedbo del sproti spremlja izpolnitev teh obveznosti.
– Investicijska vlaganja morajo biti izvedena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
– V primeru, da najemnikova vlaganja
presežejo dogovorjeni obseg potrjenih vlaganj, se navedeni višek vloženih sredstev
praviloma šteje kot nepovratni vložek v breme najemnika.
– V primeru, da pride do predčasnega
odstopa od pogodbe s strani Občine, se najemniku povrne razlika do priznanih in s strani
Občine potrjenih vlaganj.
2.2 Najemnina:
– Najemnina je določena v neto znesku
in jo je najemnik dolžan plačevati Občini za
vsak tekoči mesec veljavnosti pogodbe.
– Najemnina za najem objekta s pripadajočim dvoriščem – teraso se poračunava
z investicijskimi vlaganji.
– Najemnina, določena v najemni pogodbi, se bo tekoče in redno zviševala skladno
s predpisi, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.
IV. Vsebina ponudbe
Da se bo ponudba štela za popolno in jo
bo Komisija obravnavala, mora biti ponudba
v vsebini oziroma obliki in s prilogami, kot
sledi:
– ponudba obrazec in priloge ponudbe morajo biti v vsebini oziroma izpolnjene
v skladu z Javnim razpisom, v originalu in
žigosane in parafirane s strani zakonitega
zastopnika ponudnika, z vsemi dokazili in
prilogami v skladu z Javnim razpisom,
– predlog najemne pogodbe mora biti
na zadnji strani parafiran, s čimer ponudnik
potrjuje, da soglaša s predlagano vsebino
najemne pogodbe in da jo bo podpisal v petnajstih dneh po pozivu in v obliki notarskega
zapisa,
– dokazila o pravnem statusu ponudnika:
izpisek iz sodnega registra, v katerem je ponudnik vpisan,
– potrdilo Davčnega urada Republike
Slovenije o plačanih davkih in prispevkih, ki
ni starejše od 15 dni glede na dan oddaje
ponudbe,
– dokazilo o finančni sposobnosti (za nepremičnino pod točko II. 2): BON 1 (ali BON
1/P ali BON 1/SP) s podatki in kazalniki za
leto 2010,
– izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola – priloga,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev
– priloga,
– poslovni načrt (za nepremičnino pod
točko II. 2) – vlaganja (višina, vrsta in terminski načrt izvedbe),
– program in koncept izvajanja dejavnosti,
– dokazilo o plačani varščini za resnost
ponudbe v višini 10 % izhodiščne najemnine.
V. Oddaja ponudbe
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega
razpisa. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku, vsebovati mora izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in dokazili.

Predlagatelji morajo ponudbo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko, najpozneje do
21. 4. 2012 (datum poštnega žiga), na naslov
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola,
ali osebno, v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe
morajo biti v zaprti ovojnici, z oznako »Javno
zbiranje ponudb »Svetilnik, Belvedere« – Ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naziv in naslov ponudnika.
VI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnavala Komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana
s sklepom župana, št. 011-4/2011.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo
dne 25. 4. 2012, od 16. ure dalje, v sejni sobi
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija
ugotavljala popolnost ponudb glede na zahtevana dokazila. Ponudb pod izklicno ceno,
ponudb oddanih po poteku razpisnega roka,
nepopolnih ponudb in prijav ponudnikov, ki
imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti, komisija ne bo upoštevala.
Nepravočasne in nepravilno označene
ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene
ponudniku. Ponudbe morajo biti veljavne do
vključno 90 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
VII. Merila za ocenitev ponudb
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponujena letna najemnina za predmet
oddaje,
– ponudba na prodajnem mestu,
– koncept ponudnika.
Za najugodnejšega ponudnika bo izbran
ponudnik, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje
in dosegel najvišje število točk. V primeru,
če bi dva ali več ponudnikov dosegla enako
najvišje število točk, Komisija pozove ponudnike na pogajanja. Po zaključku postopka
Komisija predlaga županu končno odločitev.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
VIII. Postopek po odpiranju ponudb
Pristojni organ po prejemu zapisnika komisije izda odločbo o izboru najemnika, ki jo
vroči vsem ponudnikom.
Na podlagi odločbe o izbiri bo dolžan
izbrani ponudnik v roku 15 dni od poziva
skleniti najemno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku,
Občina rok za sklenitev pogodbe podaljša
za 15 dni. Če izbrani ponudnik ne podpiše
pogodbe niti v podaljšanem roku, se šteje, da
je odstopil od namere za sklenitev pravnega
posla in se vplačana varščina zadrži, Občina
pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez
katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli
v okviru katerega pooblastil nastopajo:
– kadarkoli ustavi in zaključi postopek po
Javnem razpisu,
– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno ne: tistega, ki je ponudil najvišjo
najemnino za nepremičnine oziroma tistega,
ki je dosegel najvišje število točk pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega ponudnika),
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog
najemne pogodbe v prilogi javnega razpi-
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sa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek
oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega
posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov (varščina).
Vsak ponudnik vlaga ponudbo po Javnem
razpisu izključno na lastno tveganje in na
lastne stroške. Vsak ponudnik lahko predloži
le eno ponudbo za najem posamezne nepremičnine. V primeru, če bi en ponudnik predložil več ponudb za najem posamezne nepremičnine, Komisija ne bo upoštevala nobene.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni
bila dosežena vsaj izklicna cena posameznega prodajnega mesta, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih
dneh od obravnavanja prispelih ponudb.
X. Ogled nepremičnin in razpisna dokumentacija
Predmet najema si je mogoče ogledati
po predhodnem dogovoru. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko
naslovi na elektronski naslov: irena.zavrtanik@izola.si.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani Občine Izola, www.
izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko
v času uradnih ur prevzamejo tudi v pisarni Občine Izola, št. 16, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola. Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo zainteresirani v času uradnih ur po
tel. 05/660-01-03 ali po el. pošti na: irena.zavrtanik@izola.si.
Občina Izola
Št. 36102-2/2001
Ob-2167/12
Na podlagi določil 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 43/08 – UPB1 in 53/10), 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), Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem poslovnega prostora
1. Najemodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18.
2. Predmet najema so poslovni prostori:

Naslov

Identifikacijska
številka stavbe/
dela stavbe

Velikost

Lega

m2
Glavni trg 51, Slovenj Gradec
Meškova ul. 2, Slovenj Gradec
Meškova ul. 2, Slovenj Gradec
Meškova ul. 21,
Slovenj Gradec
Pohorska c. 2, Slovenj Gradec

850 1595 001 in
850 1595 012
850 1774
850 1774
850 648
850 647

134,56

P

Izhodiščna mesečna
najemnina
april 2012

Predvidena
dejavnost

EUR

EUR/m2

1.092,63

8,12

trgovina

19,39

I. nad.

116,34

6,00

pisarniška
dejavnost

40,36

mansarda

201,60

5,00

pisarniška
dejavnost

75,50

II. nad.

644,77

8,54

pisarniška
dejavnost

209,49

I. nad.

1.256,94

6,00

pisarniška
dejavnost
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Poslovni prostori se bodo oddali v najem
za obdobje 4 let in se lahko po poteku najemnega razmerja izjemoma podaljšajo, če za
to obstajajo utemeljeni razlogi.
Višina najemnine se bo usklajevala
z uradno objavljeno rastjo življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi v primeru, če
se od zadnje uskladitve objavljene rasti cen
življenjskih potrebščin spremeni za več kot
3 %, in sicer za celoten odstotek rasti cen
življenjskih potrebščin.
V poslovnem prostoru je potrebno podrediti odpiralni čas in poslovanje v skladu
s pogoji, ki veljajo za stanovanjska naselja.
Poslovni prostori na Pohorski c. 2 obsegajo več pisarn in se lahko najamejo samo
posamezne pisarne.
3. Ponudnik je vezan na dano ponudbo
najmanj 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo plačati varščino za
resnost ponudbe v višini ene mesečne najemnine. Varščina se nakaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec,
št. 01312-0100010322, sklic 00 2001-vaša
davčna številka. Plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri.
Izbrani najemnik je dolžan plačati varščino v višini 3 mesečnih najemnin pred
prevzemom poslovnega prostora. Po prenehanju najemnega razmerja bo najemodajalec vrnil najemniku plačano varščino
v roku 30 dni od dneva predaje poslovnega
prostora v pogodbeno dogovorjenem stanju.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: v primeru večjega števila enakih
ponudb, bo komisija s ponudniki opravila
dodatna pogajanja.
5. Pisne ponudbe zainteresiranih za najem poslovnega prostora (na predpisanem
obrazcu) morajo vsebovati naslednja dokazila:
– dokazilo o strokovni usposobljenosti za
opravljanje dejavnosti oziroma izpisek iz sodnega ali drugega registra;
– opis dejavnosti, ki bi potekal v poslovnem prostoru;
– predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika;
– pravne osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: BON-2, izdano na pristojni agenciji za plačilni promet
za zadnje obdobje; samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, izdano na banki, preko katere
vodijo plačilni promet za zadnje 3 mesece
in bilanco ali obrazec BON-1/SP; fizične
osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih
finančnih sredstvih, izdano na banki za zadnje 3 mesece;
– pravne osebe in samostojni podjetniki predložijo potrdilo o registraciji DDV Ministrstva za finance, Davčnega urada RS,
Davčne uprave, kjer imajo sedež;
– fizične osebe RS predložijo potrdilo
o državljanstvu in stalnem prebivališču;
– dokazilo o plačilu varščine v višini ene
mesečne najemnine;
– pisna izjava ponudnika, da sprejme
vse razpisane pogoje.
6. Čas in naslov za oddajo ponudbe:
ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec, z oznako »Ponudba za najem poslovnega prostora v MOSG – Ne odpiraj!«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
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polni naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 23. 4. 2012, do 9. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
do navedenega termina prispele v vložišče
Mestne občine Slovenj Gradec.
7. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb bo dne 23. 4. 2012,
na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec,
ob 12. uri. Izbrani bodo lahko le kandidati,
ki bodo oddali popolno ponudbo z vsemi
zahtevanimi dokazili. Odpiranje ponudb je
javno.
8. Sklenitev najemne pogodbe: vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba najpozneje v roku
15 dni po prejemu obvestila o izbiri. Če
izbrani ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov na
strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj
Gradec zadržala plačano varščino in sklenila najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
9. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
ustavi začeti postopek oddaje nepremičnine
do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine.
10. Informacije: vsa dodatna pojasnila
interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj
Gradec, kontaktna oseba je Edita Dolinšek,
tel. 02/881-21-47.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 01/2012
Ob-2120/12
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, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 34/11), sklepa sveta Krajevne skupnosti,
številka: 7, z dne 9. 9. 2011, Krajevna skupnost Železniki objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Krajevna skupnost Železniki, Trnje 39, 4228
Železniki.
2. Lastnik nepremičnine: Krajevna skupnost Železniki, Trnje 39, 4228 Železniki.
3. Predmet in opis predmeta prodaje
Stvarno premoženje, ki je predmet prodaje, je garsonjera P/1 in kletjo K/1, K/2, na
naslovu Na Kresu 8, Železniki. Stanovanje
se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe,
na naslovu Na Kresu 8, Železniki, ki je bila
zgrajena leta 1962. Neto površina stanovanja je 29,04 m2, s kletjo v površini 2,16 m2
in 4,21 m2. Koristna površina stanovanja
je 22,67 in obsega: sobo in kuhinjo v površini 15,64 m2, balkon 2,06 m2, kopalnico
z WC v površini 3,62 m2, predsobo v površini 1,71 m2 in klet v površini 2,16 m2 in klet
v površini 4,21 m2. Stanovanje je bilo pred
kratkim obnovljeno.
Stanovanje je priključeno na vodovodno,
električno, telefonsko, kanalizacijsko omrežje in na daljinsko ogrevanje.
Stanovanje je prazno.
Stanovanje je, kot posamezni del stavbe (v etažni lastnini), vpisano v zemljiško
knjigo, ID znak: 2062-209-2, ID osnovnega
položaja: 9453750.
4. Izklicna cena: 32.000,00 EUR.
Poleg kupnine je kupec dolžan plačati
še davek na promet nepremičnin, stroške

overitve podpisa in stroške vpisa lastninske
pravice v zemljiško knjigo.
5. Vrsta pravnega posla: prodaja, po načelu videno-kupljeno.
6. Varščina
Ponudniki so dolžni položiti varščino,
kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10 % od izklicne cene, določene
v 4. točki. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na TRR: Krajevne skupnosti Železniki,
št. 01346-6450866085, ki se vodi pri UJP
Kranj, sklic: 720001, s pripisom »varščina za
nakup stanovanja«. Vplačana varščina bo
izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v vrednost pogodbe, neuspelim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v roku
8 dni od dneva sklenitve pogodbe z izbranim
ponudnikom.
7. Oblika in pogoji predložitve ponudbe:
ponudba mora biti predložena v pisni obliki.
Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku: ime/firmo ponudnika, naslov/sedež, davčno številko,
EMŠO/matično številko, telefonsko št. in
e-poštni naslov kontaktne osebe, številko
transakcijskega računa ter naziv in naslov
banke za vračilo vplačane varščine;
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene v 4. točki tega razpisa (ponudba, ki bo vsebovala nižjo ceno od izklicne,
bo kot nepravilna zavrnjena);
c) dokazilo o plačani varščini;
d) dokazilo, da ima ponudnik pravico
pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini
v Republiki Sloveniji (kopija osebne izkaznice ali potnega lista ter davčna številka
za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega/poslovnega registra in davčno številko za
pravne osebe);
e) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa;
f) izjava ponudnika, da ponudba velja
najmanj do 28. 5. 2012.
Celotna ponudba in vsi priloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku ali
v uradnem prevodu v slovenski jezik, overjenem po sodnem tolmaču.
Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj –
Ponudba za nakup stanovanja«. Ponudbo
ponudniki vložijo osebno v pisarno Krajevne
skupnosti Železniki, Trnje 39, Železniki, ali
pošljejo po pošti na naslov: Krajevne skupnost Železniki, Trnje 39, 4228 Železniki.
Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoj
naziv ter sedež.
8. Pogoji prodaje oziroma pogoji, ki jih
sprejemajo ponudniki
Pogoji prodaje, ki so tudi sestavni del
prodajne pogodbe, so naslednji:
– stanovanje se prodaja po pravilu videno-kupljeno in morebitne kasnejše reklamacije kupcev ne bodo upoštevane;
– prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom, ki ga bo izbrala
pristojna komisija;
– z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najpozneje v 15 dneh
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika; če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko organizator
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku,
organizator zadrži njegovo varščino;
– izbrani ponudnik plača kupnino v roku
8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe;
plačilo kupnine v navedenem roku je bistve-
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na sestavina posla in v primeru zamude se
šteje, da je pogodba razvezana po samem
zakonu;
plačana varščina se brezobrestno všteva
v kupnino. Če kupnina ni plačana v navedenem roku 8 dni, organizator obdrži prejeto
varščino;
– davek na promet nepremičnin in morebitne druge stroške pogodbe nosi kupec;
– po prejemu ponudb se organizator lahko odloči, da se bodo s ponudniki izvedla
dodatna pogajanja;
– izbrani in neizbrani ponudniki v nobenem primeru nimajo pravice do povračila
morebitnih stroškov, ki bi jim nastali s pripravo ponudbe oziroma se tej pravici odpovedujejo.
9. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v enkratnem znesku na transakcijski račun Krajevne skupnosti Železniki,
številka: 01346-6450866085, odprt pri UJP
Kranj, v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina posla. V primeru neplačila v roku, se pogodba šteje za
razvezano po samem zakonu in varščina
se kupcu ne vrne in jo organizator obdrži. Izbranemu ponudniku oziroma kupcu se
varščina všteva v kupnino. Po plačilu celotne kupnine in plačilu davka na promet nepremičnin s strani kupca, bo kupcu izročeno
overjeno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo.
10. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki
morajo ponudbe oddati najkasneje do dne
27. 4. 2012, do 11. ure.
11. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo dne 3. 5. 2012.
12. Rok vezanosti na ponudbo: najkrajši
rok, v katerem je ponudnik vezan na oddano ponudbo, je 20 dni od roka za oddajo
ponudb.
13. Možnost ustavitve postopka: prodajalec si pridržujejo pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve
pogodbe kadarkoli ustavi. Objava javnega
poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne
zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim
ali katerim koli drugim ponudnikom skleniti
pogodbo.
14. Ogled stanovanja in kontaktne osebe
za dodatne informacije
Ogled stanovanja je mogoč od 7. 4. 2012
dalje.
Za dodatne informacije se zainteresirane osebe lahko obrnejo na Sama Potočnik, tel. 051/365-961, elektronska pošta:
ks.zelezniki@siol.net.
Krajevna skupnost Železniki
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-2099/12
V skladu s 24. členom Zakona o političnih strankah objavlja Lista za pravičnost in
razvoj, Loška ulica 13, Maribor:
Stroški volilne kampanije
v obdobju 1. 1.–31. 12. 2011
Zap.
št.
1
2
3
4
5

Vrsta stroškov
Stroški tiskanja in razobešanja plakatov
Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil
v javnih glasilih
Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov
Stroški odprtja, vodenja in zaprtja posebnega
transakcijskega računa
drugi sorodni stroški, ki so nastali izključno zaradi dejanj
volilne kampanije
SKUPAJ STROŠKI

Znesek
v EUR
0
0
0
0
0
0

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki
v obdobju 1. 1.-31. 12. 2011
Zap.
št.
I
1
2
3
4
5
II
1
2

Znesek
v EUR

Postavka
PRIHODKI
Prihodki državnega proračuna
Prihodki proračuna lokalne skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
ki presegajo v zakonu določeno višino
Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI
ODHODKI
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
CELOTNI ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

13.741

9
13.750
0
8.581
8.581
5.169

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
v letu 2011
Zap.
št.
I
1
2
3
4
5
II

Postavka
SREDSTVA
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
kratkoročne finančne naložbe
denarna sredstva na računih
druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Ustanovitveni vložek
dolgoročne obveznosti iz financiranja
kratkoročne obveznosti iz financiranja
Druge obveznosti do virov sredstev
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

Znesek
v EUR
tekoče leto
186

2.897
3.944
7.027

4.607
2.420
7.027
Lista za pravičnost in razvoj
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Št. 2153-11/2006/27
Ob-2100/12
V register političnih strank se pri politični stranki Slovenski demokratski stranki,
s skrajšanim imenom Slovenski demokrati, s kratico imena SDS in s sedežem
v Ljubljani, Trstenjakova ulica 8 ter z matično številko: 5299446, vpiše sprememba
statuta in sprememba znaka stranke. Znak
stranke je logotip SDS. Kratica SDS je modre (panton 072 C) barve, pod njo je rumena
(panton 108 C) črta enake dolžine, ki je po
višini enaka dvema tretjinama višine črk.
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Evidence sindikatov
Št. 101-7/2012/2
Ob-1985/12
Sindikat delavcev Mercator Goriška, d. d., Nova Gorica – KS 90 Slovenije/Sindikat delavcev trgovine Slovenije,
katerega pravila sindikata so bila sprejeta v hrambo z odločbo upravnega organa,
št. 013-6/2001-10, z dne 4. 9. 2001, in so
bila vpisana v evidenco statutov sindikatov,
pod zaporedno št. 132, se z dnem 22. 2.
2012 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Objave gospodarskih družb
Ob-2159/12
Popravek
Direktor družbe Gorenje Notranja oprema, d.o.o., Velenje, Partizanska 12, matična
številka 5259053000, v zvezi z obvestilom,
objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 24 z dne 30. 3. 2012 – Razglasni del, stran 646, pod številko objave
Ob-2065/12, zaradi očitne pravopisne pomote objavlja popravek besedila tako, da se
v prvem odstavku objave, v oklepaju navedena označba firme »Gorenje GTI, d.o.o.«
nadomesti z besedami: »Gorenje Notranja
oprema, d.o.o.« V preostalem delu besedilo
objave ostane nespremenjeno.
Gorenje Notranja oprema, d.o.o.
direktor
Uroš Marolt

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-2096/12
Direktor družbe MONETUS, vodenje poslovnih knjig in davčno svetovanje, d.o.o.,
s sedežem na Vrhniki in s poslovnim naslovom Delavsko naselje 24, 1360 Vrhnika,
z mat. št. 1615190000, v skladu z določbami
520. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, prvič objavlja sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala, sprejet s sklepom edinega družbenika z dne 26. 3. 2012, in sicer,
da se osnovni kapital družbe MONETUS,
vodenje poslovnih knjig in davčno svetovanje, d.o.o., v višini 25.038,00 EUR, zmanjša
za 17.538,00 EUR in znaša 7.500,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala. Direktor družbe MONETUS,
vodenje poslovnih knjig in davčno svetovanje, d.o.o., v skladu z drugim odstavkom
520. člena ZGD-1 poziva morebitne upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
MONETUS d.o.o.
direktor Stanislav Štupica
Št. 1/12
Ob-2097/12
Družba FRATAR, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o., ki jo zastopa direktorica
Marija Fratar, roj. 17. 9. 1957, stan. Mariborska cesta 143, 2370 Dravograd, v skladu
s prvo alinejo drugega odstavka 520. člena
ZGD-1 objavlja obvestilo upnikom:
Osnovni kapital družbe FRATAR, pro
izvodno in storitveno podjetje, d.o.o., matična številka: 3473406000, skrajšana firma:
FRATAR, d.o.o., poslovni naslov Mariborska Cesta 143, 2370 Dravograd, ki znaša
1.420.032,30 EUR, se zmanjša po rednem
postopku zmanjšanja osnovnega kapitala.
Razlog za zmanjšanje osnovnega kapitala je bistveno zmanjšan obseg proizvodnje
zaradi težjih gospodarskih pogojev in glede
na to, da je poslovanje družbe bistveno zoženo, ni potrebno zagotavljati tako visokega
osnovnega kapitala.

Osnovni kapital družbe, ki znaša 1.420.032,30 EUR, se zmanjša za
920.032,30 EUR in znaša 500.000,00 EUR.
Edini družbenik ima tako po rednem
postopku zmanjšanja osnovnega kapitala v družbi en osnovni delež, v višini
500.000,00 EUR, oziroma 100 % poslovni
delež, ki je enak osnovnemu kapitalu družbe.
S to objavo v skladu s 520. členom
ZGD-1 obveščamo upnike o zmanjšanju
osnovnega kapitala in jih pozivamo, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, da soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala, upnike, ki so družbi znani pa bo družba pozvala
neposredno.
Rok za zglasitev upnikov pri družbi je
tri mesece od objave poziva v Uradnem
listu RS.
FRATAR,
proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.
direktorica Marija Fratar

Sklici skupščin
Št. 54/2012
Ob-2098/12
Na podlagi 7. poglavja Statuta delniške
družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje
19. skupščino
Delniške družbe gozdno gospodarstvo
Maribor d.d.,
ki bo v torek, dne 8. 5. 2012, ob 12. uri,
v sejni sobi Gozdnega obrata Maribor, na
naslovu Limbuško nabrežje 15, 2341 Limbuš.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli Stanka Osterc, univ. dipl. pravnica. V komisijo za
izvedbo glasovanja se izvolita Tina Juh in
Jože Horvat. Seji prisostvuje vabljeni notar
Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2011, z mnenjem
revizorja, s pisnim poročilom nadzornega
sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in s potrditvijo letnega poročila
uprave in konsolidiranega letnega poročila
za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2011,
z mnenjem revizorja, s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2011 ter s potrditvijo
letnega poročila uprave in konsolidiranega
letnega poročila za poslovno leto 2011.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa:
a) Ugotovitev bilančnega dobička:
Bilančni dobiček družbe GG Maribor d.d.
na dan 31. 12. 2011 znaša 792.474,68 EUR.
b) Uporaba bilančnega dobička:
Del bilančnega dobička preteklih let,
v znesku 340.500,00 EUR bruto, se nameni
za izplačilo dividend. Preostali bilančni dobiček ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo do 31. 10. 2012
delničarjem, ki so na dan skupščine vpisani
v centralni register KDD.
c) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2011.
4. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe Gozdnega gospodarstva
Maribor d.d. za dobo osemnajstih mesecev
od dneva sprejema tega sklepa dalje, za
nakup lastnih delnic, katerih delež ne sme
presegati 10 % osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča upravo družbe,
da določi najnižjo in najvišjo prodajno ceno
delnice.
5. Imenovanje revizijske družbe za pregled poslovanja delniške družbe GG Maribor d.d. za poslovno leto 2012.
Predlog sklepa: za revizijsko družbo,
ki bo opravila revizijo poslovanja delniške
družbe GG Maribor d.d. v letu 2012, se
imenuje revizijska družba Revidicom d.o.o.
iz Maribora.
6. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepa:
a) Skupščina z dnem 8. 5. 2012, zaradi
odstopa, razreši dosedanja člana nadzornega sveta: Daniela Melavca in Edvarda
Goričana.
b) Skupščina, zaradi odstopa dveh članov nadzornega sveta, v nadzorni svet
družbe GG Maribor d.d. z dnem 8. 5. 2012
imenuje nova člana nadzornega sveta: Emilijana Trafelo in Marjana Verdnika.
Imenovanje traja od 8. 5. 2012 do izteka mandata nadzornemu svetu GG Maribor
d.d., to je do 12. 12. 2013
7. Spremembe sedeža družbe GG Maribor d.d. ter spremembe in dopolnitve Statuta
družbe in sprejem čistopisa Statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe se sprejme sprememba sedeža družbe
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., ki je od
dne 8. 5. 2012 dalje v Limbušu, ter sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta, povezane s spremembo sedeža družbe.
O poslovnem naslovu družbe GG Maribor d.d. odloča uprava družbe s sklepom.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so imetniki kosovnih delnic in ki so tri
dni pred sejo skupščine vpisani v delniško
knjigo družbe pri KDD, oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
na skupščini lahko uresničujejo delničarji
ter njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki tri
delovne dni pred sklicano skupščino pisno
najavijo svojo udeležbo na skupščini osebno
ali s priporočeno pošiljko na naslov: Gozdni
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obrat Maribor, Limbuško nabrežje 15, 2341
Limbuš, tako da jo ta sprejme najkasneje 3
delovne dni pred sejo skupščine.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v tednu dni po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na naslovu Gozdnega obrata Maribor, Limbuško nabrežje 15, 2341 Limbuš,
vsak delavnik, od 11. do 14. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
Uprava – direktor
mag. Emilijan Trafela
Ob-2122/12
Na podlagi 41. člena Sora Medvode
d.d., Gorenjska cesta 12, 1215 Medvode, in
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, upravni odbor družbe sklicuje
14. sejo skupščine
delniške družbe SORA Medvode d.d.,
Gorenjska cesta 12, 1215 Medvode,
ki bo v ponedeljek, dne 7. 5. 2012,
ob 15. uri, na sedežu družbe, na naslovu
Gorenjska cesta 12, 1215 Medvode.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Vinko
Krizmanič, za preštevalca glasov Mojca Šuštaršič in Miha Gregorš.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
V skladu z določbami 379. člena ZGD-1
(poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala) se osnovni kapital, ki znaša
847.258,42 EUR, zmanjša za 651.299,42
EUR tako, da po zmanjšanju osnovni kapital
znaša 195.959,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede zaradi pokrivanja izgube v višini
157.870,21 EUR in s prenosom zneska
osnovnega kapitala v višini 493.429,21 EUR
v kapitalske rezerve iz razloga zagotovitve
ustreznejšega razmerja med sestavinami
kapitala.
3. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Delniška družba Sora industrija pohištva
Medvode d.d., s sedežem v Medvodah,
poslovni naslov Gorenjska cesta 12, 1215
Medvode, se z dnem vpisa preoblikovanja
v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: Sora industrija
pohištva Medvode d.o.o., s skrajšano firmo
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Sora Medvode d.o.o., s sedežem v Medvodah in istim poslovnim naslovom Gorenjska
cesta 12, 1215 Medvode, ter z značilnostmi,
ki bodo razvidne iz družbene pogodbe.
Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 195.959,00 EUR, se v celoti pretvori
v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki tako znaša 195.959,00 EUR.
Delničarji postanejo družbeniki družbe in
na podlagi osnovnih vložkov ter sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu
družbe pridobijo poslovne deleže. Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako,
da je nominalni znesek vsakega osnovnega vložka enak vsoti pripadajočih zneskov
delnic (pripadajoči znesek ene delnice je
1,00 EUR), ki jih ima posamezni delničar
na dan vpisa preoblikovanja družbe v sodni
register, vendar ne manj kot 50,00 EUR.
Za direktorja družbe se imenuje Vinko
Krizmanič, Štularjeva 8, 1210 Ljubljana –
Šentvid.
Mandat članov upravnega odbora delniške družbe traja do vpisa preoblikovanja družbe v sodni register. Z dnem vpisa
družbe z omejeno odgovornostjo v sodni
register se razrešijo člani upravnega odbora Franc Gajšek – predsednik in člana
Darko Mastnak in Vinko Krizmanič, Franc
Gajšek pa se razreši tudi funkcije izvršnega
direktorja.
Statut družbe preneha veljati z dnem
vpisa preoblikovanja v sodni register. Statut bo nadomestila družbena pogodba, ki
jo delničarji, ki postanejo družbeniki, sklenejo v obliki notarskega zapisa najkasneje
v roku 1 meseca od sprejema tega sklepa o preoblikovanju družbe. Poslovodstvo
družbe v roku 8 dni po sprejemu tega sklepa
s priporočeno pisno pošiljko pozove vse delničarje k sklenitvi družbene pogodbe v roku,
ki ne sme biti daljši od navedenega v tem
sklepu. Pozivu se lahko priloži osnutek družbene pogodbe in navede podatek o tem,
pri katerem notarju ter kdaj se bo pogodba
sklepala v obliki notarskega zapisa.
Družba bo v skladu s tretjim odstavkom
648. člena ZGD-1 v zvezi s prvim odstavkom
651. člena ZGD-1 od vseh tistih delničarjev,
ki bodo preoblikovanju nasprotovali oziroma
ki v roku, določenem v prejšnjem odstavku
tega sklepa, na poziv poslovodstva družbe
ne bodo pristopili k sklenitvi družbene pogodbe, ter od vseh tistih delničarjev, ki niso
imetniki tolikšnega števila delnic, na podlagi
katerih bi ob preoblikovanju družbe lahko
pridobili osnovni vložek v nominalni vrednosti najmanj 50,00 EUR (475. člen ZGD-1),
na podlagi tega sklepa pridobila vse njihove poslovne deleže za denarno odpravnino
v višini 2,90 EUR za vsako posamezno delnico družbe pred preoblikovanjem. Kot dan
pridobitve se za delnice tistih delničarjev,
ki bodo preoblikovanju nasprotovali in tistih
delničarjev, ki ob sprejemu tega sklepa niso
imetniki zadostnega števila delnic za pridobitev osnovnega vložka v nominalni vrednosti najmanj 50,00 EUR, šteje dan sprejema
tega sklepa, za delnice tistih delničarjev, ki
ne bodo pristopili k sklenitvi družbene pogodbe, pa kot dan pridobitve šteje dan sklenitve družbene pogodbe. Denarna odpravnina bo delničarjem izplačana najkasneje
v roku 3 mesecev od objave vpisa sklepa
o preoblikovanju v sodni register. Pravico
do denarne odpravnine ima vsak delničar, ki
nasprotuje preoblikovanju, vključno s tistimi
delničarji, ki se niso udeležili skupščine, ki
je odločila o preoblikovanju družbe. Pravico

do denarne odpravnine imajo tudi delničarji,
ki na poziv poslovodstva ne bodo pristopili
k sklenitvi družbene pogodbe ter delničarji,
ki niso imetniki tolikšnega števila delnic, na
podlagi katerih bi ob preoblikovanju družbe
lahko pridobili osnovni vložek v nominalni
vrednosti najmanj 50,00 EUR.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so najpozneje do konca četrtega
dne pred izvedbo skupščine, vpisani kot
imetniki delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD –
Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana
d.d.. Udeležbo na skupščini morajo delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki, pisno prijaviti upravi družbe
najpozneje do konca četrtega dne pred izvedbo skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prihodu na skupščino izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.
Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz
prvega odstavka 298. člena ZGD-1 zahtevajo dopolnitve dnevnega reda.
Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje utemeljene nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda. Predlogi delničarjev bodo objavljeni na način in
v skladu s 300. členom ZGD-1.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v poslovnih prostorih družbe Metalka Trgovina d.o.o., v 4. nadstropju stavbe,
na naslovu Dalmatinova 2, Ljubljana, vsak
delovni dan, od 10. do 12. ure, od dneva
objave tega sklica dalje do vključno dneva
zasedanja skupščine.
SORA Medvode d.d.
Upravni odbor
Ob-2123/12
Na podlagi določil 29. člena Statuta
Družbe za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d., Goreljek
103, 4274 Zgornje Gorje, sklicujem
skupščino delničarjev
ki bo dne 7. 5. 2012, ob 9. uri, na Metelkovi 7, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki
glasov pa Darinka Cvenkel in Marjeta Zatler.
Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi
notarka Nevenka Tory.
2. Obravnava in sprejem poročila nadzornega sveta o delu družbe v letu 2011,
seznanitev delničarjev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2011 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: skupščina je sprejela poročilo nadzornega sveta o delu družbe v letu
2011 in se seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2011. Upravi
in nadzornemu svetu se podeli razrešnica
za njuno delo v letu 2011.
3. Ugotovitveni sklep o prenehanja mandata dosedanjih članov in sprejem sklepa
o imenovanju novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja,
da je prenehal mandat dosedanjim članom
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nadzornega sveta. Za člane nadzornega
sveta se imenujejo trije člani po predlogu
zastopnika Republike Slovenije, po en član
pa po predlogih malih delničarjev in občin
z območja TNP.
4. Sprememba firme, skrajšane firme,
sedeža in poslovnega naslova družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o spremembi firme, skrajšane firme, sedeža in poslovnega naslova družbe ter uskladi čistopis
statuta s sprejetimi spremembami.
Firma: Pokljuka invest, družba za spodbujanje razvoja d.d.
Skrajšana firma: Pokljuka invest d.d.
Sedež: Ljubljana.
Poslovni naslov: Metelkova 7, 1000 Ljub
ljana.
5. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2012
se imenuje revizijsko družbo GSS revizijska
družba d.o.o., Senožeti 89, 1262 Dol pri
Ljubljani.
Gradiva za skupščino s predlogi sklepov so delničarjem na vpogled v poslovnem
prostoru uprave družbe Metelkova 7, 1000
Ljubljana, tri dni po objavi sklica skupščine,
vsak delavnik, od 9. do 11. ure.
Delničarji, katerih skupni delež presega
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa
in obrazložitev.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so
prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine, se objavijo in sporočijo
na način določen v 296. členu ZGD-1.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo,
kjer ostane shranjeno. Pogoj za udeležbo
na skupščini in uresničevanje pravice do
glasovanja, je pisna prijava upravi družbe,
ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.
Ivan Novak
direktor
Št. 20120454
Ob-2150/12
Upravni odbor ZVD Zavoda za varstvo
pri delu d.d. na podlagi 295. člena ZGD-1
in 18. člena Statuta družbe ZVD Zavoda za
varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25,
1260 Ljubljana-Polje,
sklicuje
17. redno skupščino delničarjev,
ki bo potekala v četrtek, 10. 5. ob
8. uri, v sejni sobi ZVD d.d., Chengdujska
cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje.
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Upravni odbor predlaga, da skupščina
sprejme sklep:

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Ljuba
Pečeta in za preštevalce glasov Tatjano Polanc, Saša Žebovca in Ano Lozar. Ugotovi
se, da skupščini prisostvuje notarka Nada
Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za poslovno leto 2011, poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe
ZVD d.d. za leto 2011, prejemki organov
vodenja ali nadzora, ki so jih ti prejeli za
opravljanje nalog v družbi v letu 2011 in
o podelitvi razrešnice izvršnemu direktorju
in upravnemu odboru za leto 2011.
Upravni odbor predlaga, da skupščina
sprejme sklep:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto
2011, skupaj z mnenjem revizijske družbe
in s poročilom upravnega odbora ZVD d.d.
o rezultatih preveritve revidiranega letnega
poročila družbe ZVD d.d. za leto 2011 ter
prejemkih organov vodenja ali nadzora, ki
so jih ti prejeli za opravljanje nalog v družbi
v poslovnem letu 2011.
2.2. Potrdi in odobri se delo upravnega
odbora in izvršnega direktorja v poslovnem
letu 2011 in se predsedniku upravnega odbora, izvršnemu direktorju – članu upravnega odbora ter vsem drugim članom upravnega odbora za poslovno leto 2011 podeli
razrešnica.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Upravni odbor predlaga, da skupščina
sprejme sklep:
3.1. Bilančni dobiček družbe ZVD
d.d. na dan 31. 12. 2011, ki je sestavljen
iz čistega dobička leta 2011 v znesku
230.573,57 EUR in prenesenih čistih dobičkov iz prejšnjih let (2008, 2009, 2010) v znesku 1.518.171,91 EUR, kar skupaj znaša
1.748.745,48 EUR, se uporabi za izplačilo
dividend v višini 4 % od osnovnega kapitala
družbe ZVD d.d., kar znese 32.712,32 EUR,
ostanek bilančnega dobička v znesku
1.716.044,16 EUR pa se prenese v druge
rezerve iz dobička.
3.2. V skladu s točko 3.1. znaša bruto
dividenda na delnico 0,18 EUR. Družba bo
dividendo izplačala lastnikom delnic, ki bodo
vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan skupščine.
Družba bo dividendo izplačala najkasneje
do 31. 12. 2012.
4. Imenovanje revizorja.
Upravni odbor predlaga, da skupščina
sprejme sklep:
4.1. Na predlog upravnega odbora skupščina za revidiranje računovodskih izkazov
družbe za leto 2012 imenuje revizijsko družbo ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo le tisti imetniki delnic družbe, ki so konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. 6. 5. 2012 (presečni
dan), vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ter njihovi
zastopniki in pooblaščenci.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopnikih ali pooblaščencih, na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v predavalnico,
v kateri bo skupščina. Vsak delničar, ki ima
pravico do udeležbe na skupščini, lahko
imenuje pooblaščenca, da se v njegovem
imenu udeleži skupščine in uresničuje nje-
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govo glasovalno pravico. Pooblastilo mora
biti pisno in ga je treba predložiti družbi ob
prijavi udeležbe na skupščino ter ostane
shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja na sedežu družbe. Delničarji lahko
pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva zasedanja skupščine kadarkoli
prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Zaradi nemotenega poteka skupščine
pozivamo vse delničarje oziroma njihove
pooblaščence ali zastopnike, da se zglasijo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja
skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za
glasovanje.
Osnovni kapital in število glasovalnih
pravic ob sklicu skupščine
Na dan sklica skupščine ima družba
186.776 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Skladno z zakonom vsaka navadna
delnica daje njenemu imetniku en glas na
skupščini.
Skladno z zakonom dajejo navadne delnice njihovim imetnikom pravico do:
– udeležbe pri upravljanju družbe,
– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvijo, letnim poročilom
in revizorjevim poročilom za poslovno leto
2011, poročilom upravnega odbora za leto
2011 o rezultatih preveritve revidiranega
letnega poročila družbe ZVD d.d. za leto
2011 s predlogom za uporabo bilančnega
dobička za leto 2011, mnenjem o letnem
poročilu 2011 in stališčem do revizorjevega
poročila za leto 2011 ter sklepom upravnega
odbora o odobritvi letnega poročila 2011, je
delničarjem na vpogled v tajništvu vodstva
družbe na sedežu družbe v Ljubljani-Polje,
Chengdujska cesta 25, vsak delovni dan, od
vključno dneva objave tega sklica do dneva
zasedanja skupščine, od 8. do 12. ure, in na
spletni strani družbe: www.zvd.si.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje
podatke o zadevah družbe, če so potrebni
za presojo točk dnevnega reda.
O sklepih skupščine odloča skupščina
z večino oddanih glasov, razen v primeru
odločanja o uporabi bilančnega dobička,
o katerem skupščina odloča z 90-odstotno
vseh glasov.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
v roku sedmih dni po objavi tega sklica
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Popolni in pravočasno poslani zahtevi v pisni obliki morajo priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Poslovodstvo bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavilo tiste dodatne točke dnevnega reda,
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glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se bo objavil in sporočil
na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar
v sedmih dneh po objavi tega sklica družbi
poslal razumno utemeljen nasprotni predlog
za objavo v pisni obliki in pri tem sporočil, da
bo ugovarjal predlogu upravnega odbora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predavalnica bo odprta od 7. ure dalje.
Ljubo Peče,
predsednik upravnega odbora ZVD d.d.
Ob-2151/12
V skladu z določili Statuta družbe Iskra Telekom Holding d.d., Ljubljanska
cesta 24a, 4000 Kranj, uprava sklicuje
12. redno skupščino
družbe Iskra Telekom Holding d.d.
Skupščina bo dne 8. 5. 2012, ob 8.30,
v prostorih Iskratel d.o.o., Ljubljanska 24
a Kranj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev delovnih teles
in predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se izvoli Viktorija Vehovec.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marija Murnik.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom
uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
Predlog sklepov:
2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011
znaša 8.887.753 EUR in ostane nerazporejen.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2011.
3. Opustitev izdelave konsolidiranih računovodskih izkazov.
Predlog sklepa:
Družba Iskra Telekom Holding d.d., Kranj
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ne bo sestavljala skupinskih računovodskih izkazov.
4. Predlog sklepa skupščine Iskra Telekom Holding d.d., Kranj v zvezi s spremem-
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bo prednostnih kosovnih delnic serije A v
navadne kosovne imenske delnice.
Predlog sklepa:
86.014 prednostnih delnic serije A se
spremeni v navadne imenske kosovne delnice, tako, da ima družba osnovni kapital
v višini 1.076.035,15 EUR razdeljen na
258.042 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vse delnice družbe imajo enake pravice v skladu s Statutom družbe in so prosto
prenosljive.
5. Predlog sprememb statuta.
Predlog sklepa:
Sprejme se predlog sprememb statuta in
potrdi čistopis statuta, v vsebini, ki je priloga
zapisnika skupščine.
6. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta.
Predloga sklepov:
6.1. Za nadomestna člana nadzornega
sveta se do 10. 9. 2013 imenujeta Andrej
Svetina in Željko Pulić. Novoizvoljena člana
nastopita mandat naslednji dan po izvolitvi
na skupščini.
7. Določitev sejnin.
Predloga sklepov:
7.1. Skupščina na predlog nadzornega
sveta določi, da znaša sejnina za predsednika 600 EUR in za člana 400 EUR neto.
Vpogled gradiva
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe s predlogi sklepov k točkam dnevnega
reda je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe PIT REVIZIJA, Špruha 19,
Trzin, vsak delovni dan, od dneva objave
dalje, med 9. in 10. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci morajo predložiti pisna pooblastila. Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini
s pisnimi pooblastili sporočiti vsaj tri dni pred
sejo najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino.
Glasovanje na skupščini k vsaki točki
dnevnega reda bo javno z dvigom rok.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti obrazloženi v pisni obliki, in sicer v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Iskra Telekom Holding d.d.
direktorica
Viktorija Vehovec
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Zavarovanja terjatev
SV 532/2012
Ob-2107/12
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-532/2012 z dne
28. 3. 2012, je bila nepremičnina, z ident.
št. 1732-894-275, v neto tlorisni površini 65,22 m2, kar predstavlja stanovanje
v 5. nadstropju (7. etaža), v stanovanjski
hiši, na naslovu Bilečanska ulica 2, Ljub
ljana, z ident. št. 1732-894, stoječe na parc.
št. 750, k.o. 1732 Štepanja vas, last Andreja
Doboviška, Bilečanska ulica 2, Ljubljana,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 10.
2005, sklenjene s prodajalcem Petrol d.d.,
Dunajska c. 50, Ljubljana, zastavljena v korist upnika Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 56.233,64 EUR, s pripadki.
SV 192/2012
Ob-2108/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Gregorja Mesarja iz
Sežane, opr. št. SV 192/2012, z dne 28. 3.
2012, je bilo stanovanje – enosobno stanovanje št. 8, ki se nahaja v 3. nadstropju, v izmeri
39,90 m2 (v geodetskih podatkih uporabna
površina dela stavbe 37,00 m2), v stanovanjski stavbi, na naslovu Kidričeva ulica 1, 6210
Sežana, stavba št. 287, k.o. 2455 – Sežana
(ID 5378180), stoječa na parceli št. 6503/0,
k.o. 2455 – Sežana, sedaj last zastaviteljice Grbić Marinele, EMŠO: 2911980505332,
stanujoča Kidričeva ulica 1, 6210 Sežana,
upoštevajoč pri tem:
– kupno pogodbo z dne 11. 11. 1991,
overjeno pri Temeljnem sodišču v Kopru,
pod opr. št. OV I 1200/91 – 1 dne 5. 12.
1991, sklenjeno med družbo Preskrba p.o.,
kot prodajalko, in Rojc Marijo, kot kupovalko,
– kupoprodajno pogodbo z dne 17. 9.
2003, overjeno v notarski pisarni notarja

Mesar Milana, v Sežani, pod opr. št. OV
2049/2003, dne 19. 9. 2003, sklenjeno med
Rojc Marijo, kot prodajalko, in Mrakić Marinelo, kot kupovalko, družbo Preskrba p.o.,
kot prodajalko, in Rojc Marijo, kot kupovalko,
in
– pogodbo o uskladitvi zemljiško
knjižnega stanja z dejanskim z dne 6. 3.
2012, overjeno v moji notarski pisarni, pod
opr. št. OV 255/2012, dne 16. 3. 2012, sklenjeno med Občino Sežana in Grbić Marinelo, zastavljeno v korist upnice UniCredit
banke Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000
Ljubljana, matična številka 5446546000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
25.000,00 EUR, ki se obrestuje po obrestni
meri, ki je seštevek veljavnega 3-mesečnega Euriborja in fiksne obrestne marže v višini 3,80 % letno, eventualnimi zamudnimi
obrestmi in stroški, ter končno zapadlostjo
do vključno 30. 4. 2032.
SV 217/12
Ob-2138/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 217/12 z dne 30. 3.
2012, je bila nepremičnina, in sicer stanovanje, številka 6, v podstrešju stanovanjske
hiše, na naslovu Turnše 41, Dob, v izmeri
45,80 m2, ki obsega 2 sobi, WC in kopalnico, predsobo in klet, ki stoji na parcelni številki 1218, k.o. Dob, katerega solastnika sta
zastavitelja, in sicer Aleksandra Ristić, do
treh idealnih desetin (3/10) in Elvir Oručević,
do sedem idealnih desetin (7/10), na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 12.
2004 zastavljeno v korist upnika Volksbank
Kärnten Süd, e. Gen., Hauptplatz 6, 9170
Ferlach, Avstrija, MŠ 1900625000, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini
60.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 220479/2011
Os-2028/12
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnika Komunalnega stanovanjskega podjetja Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice, zoper dolžnico Elo Koželj,
Dobrovnik 49, Dobrovnik, zaradi izterjave
1.425,93 EUR, po izvršitelju Janku Zorčič,
dne 6. 2. 2012 zarubilo nepremičnino, to je
stanovanje št. 29, v VI. nadstropju večstanovanjskega bloka, na naslovu Kregarjeva
ulica 1 v Brežicah, v izmeri 58,21 m2, vl.
št. 574, k.o. 1298 Trnje, parc. št. 1/19, stavba št. 58, ki je v lasti dolžnice Ele Koželj,
Dobrovnik 49, Dobrovnik.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na nepremičnini z učinki tudi proti
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 22. 3. 2012
VL 77620/2010
Os-1933/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 77620/2010
z dne 7. 6. 2010, ki je 23. 6. 2010 postal pravnomočen, opr. št. VL 162884/2010
z dne 18. 11. 2010, ki je 3. 12. 2010 postal
pravnomočen, opr. št. VL 75589/2011 z dne
1. 6. 2011, ki je 16. 6. 2011 postal pravnomočen in L 130421/2011 z dne 14. 9. 2011,
ki je 28. 9. 2011 postal pravnomočen, je na
podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita
Krevsla, opr. št. IZV 6, z dne 25. 8. 2010,
bila nepremičnina, to je dvosobno stanovanje, v stanovanjski zgradbi – prvem nadstropju, na naslovu Cesta 1. maja 39, Jesenice, v skupni izmeri 41,83 m2, last dolžnika
Draga Radičiča, zarubljena v korist upnika
Stanovanjskega podjetja d.o.o., Ob suhi 19,
zaradi izterjave 1.304,08 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 14. 3. 2012
VL 80346/2009
Os-1934/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 80346/2009
z dne 12. 6. 2009, ki je 14. 7. 2009 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, opr. št.
IZV 2011/08745 z dne 7. 7. 2011, bila nepremičnina – stanovanje, ki ni vpisano v zemljiško knjigo, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja
11, Jesenice, v 1. nadstropju, št. 3, stavba
370, večstanovanjske hiše, last dolžnika
Janeza Hribljana, Cesta Cirila Tavčarja 11,
Jesenice, zarubljeno v korist upnika Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice,
zaradi izterjave 1.142,17 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 3. 2012

VL 83743/2010
Os-1935/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 83743/2010
z dne 17. 6. 2010, ki je 31. 8. 2010 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, IZV št. 8,
z dne 27. 9. 2010, bila nepremičnina, dvosobno stanovanje, v 8. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Cesta maršala
Tita 3, Jesenice, v skupni izmeri 51,90 m2,
last dolžnikov Katje Knez in Matica Kneza,
Blejska Dobrava 116A, Blejska Dobrava,
zarubljena v korist upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o., Ob suhi 19, Ravne na
Koroškem, zaradi izterjave 1.030,76 EUR
s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 3. 2012
In 173/2010
Os-1936/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 59597/2009,
ki je 27. 5. 2009 postal pravnomočen, je na
podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita
Krevsla, opr. št. IZV 2010/18543 z dne 7. 12.
2010, bila nepremičnina, to je dvosobno stanovanje, stavba 1081, 4 nadstropje, številka
stanovanja 17 (sedaj 20), na naslovu Cesta
maršala Tita 3, Jesenice, v skupni izmeri
51,90 m2, last dolžnice Slobodanke Zukič,
Cesta maršala Tita 3, Jesenice, zarubljena
v korist upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, zaradi izterjave
738,95 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 3. 2012
VL 76992/2011
Os-1937/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 76992/2011,
ki je 13. 7. 2011 postal pravnomočen, je na
podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marka Tomazina, opr. št. IZV 612/2011 z dne
29. 9. 2011, bila nepremičnina, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, to je stanovanje, v velikosti 51,90 m2, na naslovu večstanovanjske
hiše, Cesta maršala Tita 3, Jesenice, številka stavbe 1081, številka stanovanja 33,
v VIII. nadstropju, s skupnimi prostori, deli,
napravami ter funkcionalnim zemljiščem,
last dolžnika Knez Matica, Blejska Dobrava
116a, Jesenice, in Knez Katje, Cesta maršala Tita 3, Jesenice, zarubljena v korist
upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o., Ob
suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 271,81 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 3. 2012
VL 130411/2011
Os-1938/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 130411/2011
z dne 14. 9. 2011, ki je 28. 9. 2011 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marka Tomazina, opr. št.

IZV 817/2011 z dne 21. 11. 2011, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je stanovanje, velikosti 39,20 m2, številka
stavbe 2526, številka stanovanja 4, na naslovu večstanovanjske hiše, in sicer Savska cesta 6, Jesenice, s skupnimi prostori,
deli napravami za stavbnim zemljiščem,
zarubljena v korist upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o., Ob suhi 19, Ravne na
Koroškem, zaradi izterjave 547,92 EUR
s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 3. 2012
In 2027/2011
Os-2029/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, In 2027/2011 (z združenima: In 2029/2011 in In 2030/2011)
z dne 16. 12. 2011, zaradi izterjave denarnih terjatev, v višini 17.072,41 EUR s pp,
156.326,92 EUR s pp in 22.362,84 EUR
s pp, je bil v korist upnice NLB d.d. Trg republike 2, Ljubljana, dne 11. 1. 2012 opravljen rubež nepremičnin – poslovnega prostora, št. 2b, v kletni etaži objekta A, v izmeri
166,52 m2, ki stoji na parc. št. 422/4, k.o.
Melje, in poslovnega prostora, št 8, v izmeri
213,71 m2, ki se nahaja v pritličju objekta
A, ki stoji na parc. št. 422/4, k.o. Melje, last
dolžnice Mete Tobak.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 3. 2012

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
N 99/2009
Os-1986/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagateljic: 1. Darinke Sojer, Tržaška
cesta 401a, Ljubljana, 2. Alenčice Švab,
Kremžarjeva ulica 6, Ljubljana, 3. Vesne
Švab, Papirniški trg 8, Ljubljana, 4. Petre
Švab, Kremžarjeva ulica 6, Ljubljana, in 5.
Sonje Vraz, Kremžarjeva ulica 6, Ljubljana,
ob udeležbi Standard invest Ljubljana, Celovška cesta 89, Ljubljana, ki ga zastopa
skrbnik za poseben primer Samo Jeras, odvetnik v Ljubljani, zaradi vzpostavitve etažne
lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 15. 3. 2012 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 72-4329, sklenjene
dne 25. 8. 1972, med prodajalcem Standard
– Invest, Ljubljana, ter kupcema Bernardo
Sedeu in Petrom Žebretom, za trisobno stanovanje, s skupno stanovanjsko površino
70,75 m2 v I. nadstropju vrstne hiše, št. 121,
ki stoji na zemljišču, parc. št. 1732/31, k.o.
Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
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podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2012
N 99/2009
Os-1987/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagateljic: 1. Darinke Sojer, Tržaška
cesta 401a, Ljubljana, 2. Alenčice Švab,
Kremžarjeva ulica 6, Ljubljana, 3. Vesne
Švab, Papirniški trg 8, Ljubljana, 4. Petre
Švab, Kremžarjeva ulica 6, Ljubljana, in 5.
Sonje Vraz, Kremžarjeva ulica 6, Ljubljana,
ob udeležbi: Standard Invest Ljubljana, Celovška cesta 89, Ljubljana, ki ga zastopa
skrbnik za poseben primer Samo Jeras,
odvetnik v Ljub
ljani, zaradi vzpostavitve
etažne lastnine in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, dne 16. 3. 2012 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 73-4592,
sklenjene dne 24. 4. 1973, med prodajalcem
Standard – Invest, Ljubljana, ter kupcem
Borisom Vrazom, za enosobno stanovanje,
s skupno stanovanjsko površino 33,29 m2,
v mansardi vrstne hiše, št. 121, ki stoji na
zemljišču, parc. št. 1732/51, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2012

Oklici o začetku
vzpostavitve
pravnega naslova
N 187/2009
Os-1964/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni
sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi priglasiteljev Marijana Fijan in Štefanije Fijan,
Goriška ulica 16, Maribor, zoper nasprotno
udeleženko Mestno občino Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, Maribor, za vzpostavitev
etažne lastnine, na stavbi z naslovom Maribor, Goriška ulica 16 in 18, št. stavbe 678
949, in za vpis lastninske pravice v korist priglasitelja na delu stavbe št. 678 949 77, 2. 3.
2012 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev pravnega naslova kupoprodajne pogodbe št. 36/93, z dne 20. 10. 1993,
sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega
zakona, med prodajalcem Karoserist Maribor d.o.o., Jadranska cesta 27, ki ga je
zastopal Franc Stajnko, in kupcema Marjanom Fijanom in Štefko Fijan, stanujočima
Maribor, Goriška ulica 16, s katero je prodajalec kupcema prodal nepremičnino, dvosobno stanovanje, št. 7, v izmeri 63,82 m²,
v I. nadstropju, v objektu JU-ST-V/12, v Mariboru, Goriška ulica 16, na parc. št. 537/3,
537/4, 535/6, 535/7 in 253, k.o. Spodnje
Radvanje, in na prodanem dovolil vknjižbo
etažne lastninske pravice v korist kupcev,
vsakega do ½ celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem

mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Marijana Fijana in Štefanije Fijan.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 3. 2012
N 187/2009
Os-1965/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi priglasiteljice Nežke Kolarič, Goriška
ulica 118, Maribor, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, Maribor, za vzpostavitev etažne lastnine, na stavbi z naslovom Maribor, Goriška ulica 16 in 18, št. stavbe 678
949, in za vpis lastninske pravice v korist
priglasitelja na delu stavbe št. 678 949 97,
2. 3. 2012 izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev pravnega naslova kupoprodajne pogodbe, št. 970-228/12-4/LA,
z dne 8. 1. 1971, sklenjene med prodajalcem Podjetjem za visoke gradnje „Stavbar“ Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je
zastopal glavni direktor Valentin Breznik,
in kupovalko Nežko Kolarič, stanujočo Maribor, Preradovičeva ulica 33, s katero je
prodajalec kupovalki prodal nepremičnino,
garsonjero št. 1, v pritličju, v velikosti 22,00
m², v objektu JU-ST-V/12, Goriška ulica 18,
na parc. št. 537/3, 537/4, 535/6, 535/7 in
253, k.o. Spodnje Radvanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Nežke
Kolarič.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 3. 2012
N 187/2009
Os-1966/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi
priglasitelja Danijele Hansel, Gregorčičeva
ulica 5, Maribor, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, Maribor, za vzpostavitev etažne lastnine, na stavbi z naslovom Maribor, Goriška ulica 16 in 18, št. stavbe 678
949, in za vpis lastninske pravice v korist
priglasitelja na delu stavbe št. 678 949 112,
2. 3. 2012 izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev pravnega naslova kupoprodajne pogodbe, št. 29-1100/RB, z dne
19. 12. 1991, sklenjene na podlagi določil
Stanovanjskega zakona med prodajalcem
SGP Stavbar o.sol.o., Maribor, Podjetje
visoke gradnje p.o., Maribor, Industrijska
ulica 13, ki ga je zastopal v.d. direktorja Davorin Pirtušek, in kupcem Danijelom
Vrabičem, stanujočim Maribor, Goriška
ulica 18, s katero je prodajalec kupovalki prodal nepremičnino, garsonjero št. 16,
v izmeri 22,33 m², v II. nadstropju, s kletnim
prostorom (shrambo) v kleti, v stanovanjskem objektu Goriška ulica 18, v Mariboru,
na parc. št. 608, k.o. Spodnje Radvanje,
in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske
pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Danijele Hansel.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 3. 2012
N 187/2009
Os-1967/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni
sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi priglasitelja Emerika Topler, Goriška ulica 16,
Maribor, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta
1, Maribor, za vzpostavitev etažne lastnine, na stavbi z naslovom Maribor, Goriška ulica 16 in 18, št. stavbe 678 949, in
za vpis lastninske pravice v korist priglasitelja na delu stavbe št. 678 949 73, 2. 3.
2012 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev pravnega naslova kupna pogodba, št. 739-228/12-4/JD, z dne 31. 8.
1970, sklenjena med prodajalcem Podjetje
za visoke gradnje „Stavbar“ Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal glavni direktor Valentin Breznik, in kupovalko
Mariborsko livarno, Maribor, Kejžarjeva
ulica 13, ki jo je zastopal glavni direktor
Jože Germek, s katero je prodajalec kupcu
prodal nepremičnino, enosobno stanovanje, št. 3, v pritličju, v velikosti 32,30 m²,
v vzhodnem stopnišču, v objektu JU-ST-V/12, ob novi Betnavski cesti v Mariboru,
na parc. št. 537/3, 537/4, 535/6, 535/7 in
253, k.o. Spodnje Radvanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Emerika Toplerja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 3. 2012

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I R 376/2011
Os-1263/12
Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod
opr. št. I R 376/2011, v skladu s 4. točko
drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi
s 37. členom ZNP sklenilo:
za začasno zastopnico nasprotnega
udeleženca Ivice Bajkovca (bivališče neznano) se postavi Albina Vedenik, odvetnica v Celju.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega udeleženca v postopku, dokler
nasprotni udeleženec oziroma njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali
dokler center za socialno delo ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 1. 2012
I 3911/2000
Os-2012/12
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Mateji Grabrijan, v izvršilni zadevi
upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper dolžnika Hanijela
Hlastan, Pod kostanji 24, Celje, ki ga zastopa začasni zastopnik Tomaž Germ, odvetnik
v Celju, zaradi izterjave 3.560,26 EUR s pripadki, o postavitvi začasnega zastopnika,
19. marca 2012 sklenilo:
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dolžniku se postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Tomaž Germ, Prešernova ulica 27,
Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 3. 2012
II P 100/2011
Os-1334/12
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni
sodnici Kseniji Kejžar v pravdni zadevi tožeče stranke mld. Jakoba Petriča, ki ga zastopa zakonita zastopnica mati Maja Petrič,
oba Kuratova 28, Kranj, ki jo zastopa Katarina Bradaška, odvetnica v Kranju, zoper toženo stranko Zagima Hajdarija, neznanega
bivališča, zaradi izpodbijanja očetovstva, na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku Zagimu Hajdariju, neznanega bivališča, postavilo začasno zastopnico odvetnico Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj.
Začasna zastopnica ima v postopku,
v katerem je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma, dokler organ za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 5. 2011
I 1237/2009
Os-4981/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije,
Kotnikova 28, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Šefketu Ukić, Rjava cesta 2 b, Ljub
ljana – dostava, zaradi izterjave nadomestila
preživnine, sklenilo:
dolžniku Šefketu Ukiću, neznanega
prebivališča, se v izvršilni zadevi, pod opr.
št. 1913 I 1237/2009, postavi začasni zastopnik, odvetnik Skubic Peter, Cigaletova
7, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal dolžnika od dneva postavitve dalje, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2011
VL 216289/2011
Os-1906/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljub
ljana, ki ga zastopa odvetnica Andreja Šifrer,
Škofa Maksimilijana Držečnika (p.p.1593)
9, Maribor, proti dolžniku Alešu Ošak, Celovška cesta 150, Ljubljana, ki ga zastopa
zakoniti zastopnik odvetnik Silvan Jakin,
Čufarjeva 15, Ljubljana, zaradi izterjave
338,11 EUR, sklenilo:
dolžniku Alešu Košak, Celovška
cesta 150, 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.
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Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 15, 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 12. 3. 2012
VL 168182/2011
Os-1989/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska
ulica 18/A, Ljubljana, ki ga zastopa Alma
Pašanović, Frankopanska 18/A, Ljubljana,
proti dolžniku Ivanu Tlaker, Sojerjeva 43,
Ljubljana dostava, ki ga zastopa zakonita
zastopnica odvetnica Renata Jakopanec
Levart, Dunajska c. 21, Ljubljana, zaradi
izterjave 1.875,51 EUR, sklenilo:
dolžniku Ivanu Tlaker, Sojerjeva 43,
Ljubljana – dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Renata Jakopanec Levart, Dunajska
cesta 21, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2012
VL 101784/2011
Os-1992/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska
ulica 18A, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica
Potočan Bojana, Dalmatinova ulica 7, Ljub
ljana, proti dolžnici Tatjani Zidar Kavalar, Poljanska cesta 13, Ljubljana, ki jo zastopa zakonita zastopnica odvetnica Bojana Hočevar Frantar, Prešernova cesta 10, Ljubljana
– dostava, zaradi izterjave 642,71 EUR,
sklenilo:
dolžnici Tatjani Zidar Kavalar, Poljanska
cesta 13, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Bojana Hočevar Frantar, Prešernova
cesta 10, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2012
VL 104586/2010
Os-2081/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Slovenskega zavarovalnega
združenja gospodarsko interesno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga zastopa Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., Ljubljanska cesta 3A, Koper – Capodistria, proti dolžniku Marjanu Dokl, Mekinje,

Cankarjeva cesta 29, Kamnik, ki ga zastopa
zakoniti zastopnik odvetnik Bojan Franko,
začasni zastopnik, Gradišče I/99, Škofljica,
zaradi izterjave 3.429,52 EUR, sklenilo:
dolžniku Marjanu Dokl, Mekinje, Cankarjeva cesta 29, Kamnik, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Franko Bojan, Gradišče I/99, Škofljica.
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 20. 1. 2012
I 5660/2003
Os-1939/12
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. I 5660/2003, v skladu
z določili 82., 83. in 84. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju se dolžniku Aleksu
Štruclu kot začasni zastopnik postavi Andrej Vovšek, odvetnik iz Maribora, Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor. Začasni zastopnik bo
zastopal dolžnika od dneva postavitve 13. 3.
2012, vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 3. 2012
N 56/2011
Os-1940/12
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni zadevi predlagatelja Marka Kratochwill,
Pod hribom 30, Ljubljana, ki ga zastopa
Gregor Mihelj, odvetnik v Novi Gorici, in
nasprotnih udeležencev: 1. Mario Carli, Via
Settefontane 55, Trst, Italija, in 2. Silvana
Carli Tersalvi, Via dei Tadi 8, Padova, Italija, zaradi predloga za delitev solastnine
(pcto 3.750,00 EUR), po predlogu predlagatelja, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o nepravdnem postopku nasprotnima udeležencema postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta, Partizanska cesta 63,
Sežana, ki bo nasprotna udeleženca v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler nasprotna udeleženca ali njun pooblaščenec
na nastopita pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 3. 2012

Oklici dedičem
D 173/2011
Os-1218/12
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 4. 3. 1923 umrli Frančiški Plahuta, rojeni Bavčar, rojeni 18. 1.
1851, iz Batuj 26.
Ker se ne ve, ali je kaj dedičev, sodišče
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, da se v enem letu od objave
tega oklica in objavi na sodni deski tega so-
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dišča priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek
nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi
podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 16. 1. 2012
D 170/2011
Os-1896/12
Ivančič Josip, sin Andreja, neznanega
bivališča, razglašen za mrtvega, s sklepom
tega sodišča, opr. št. N 162/2009, je dne
24. 5. 1939 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica
zapuščine Bistra Podgornik Tonello, Dekani
209a, Dekani, tel. 00386-51-345-030.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 3. 2012
D 22/2011
Os-1350/12
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Justini
Uduč, rojeni Uduč, rojena 23. 1. 1924, nazadnje stanujoča Hrastovec v Slovenskih
goricah 22, Lenart v Slovenskih goricah, ki
je umrla dne 6. 1. 2011.
Sodišče je ugotovilo, da je pokojna zapustila nečake Vidali Davorina, Uduč Gorazda
in Uduč Alenko, kateri so se dedovanju po
pokojni odpovedali.
Ker sodišču ni znano, ali so še drugi
dediči, s tem oklicem pozivamo vse tiste,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojni Justini Uduč, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Lenartu, v enem letu od
objave tega oklica.
Za začasnega skrbnika zapuščine je sodišče določilo Lidijo Krebl Vukovič, višjo pravosodno svetovalko, pri Okrajnem sodišču
v Lenartu, ki bo zastopala neznane dediče
v zapuščinskem postopku.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 26. 1. 2012
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D 11/2009
Os-1505/10
Pri Okrajnem sodišču v Radovljici teče
zapuščinski postopek po dne 15. 6. 1973
umrli Pekovec Jeri, rojeni 8. 2. 1892, nazadnje stanujoči Stara Fužina 145.
Nezakonski sin zapustnice ni znan. Zato
se ga poziva ali njegove naslednike, da
v roku enega leta od objave tega oklica
uveljavljajo dedno pravico. Po preteku roka
bo sodišče odločilo na podlagi podatkov
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 4. 2. 2010
D 303/2010
Os-2866/11
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 10. 9. 2010 umrli Kump Alojziji,
rojeni 14. 8. 1914, nazadnje stanujoči Črnivec 25, Brezje.
Vsi zakoniti dediči niso znani. Zato se jih
poziva, da se v roku enega leta od objave
tega oklica javijo sodišču in uveljavljajo dedno pravico, sicer bo sodišče odločilo na
podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 21. 4. 2011

Oklici pogrešanih
N 9/2011
Os-5998/11
Na Okrajnem sodišču Jesenice je v teku
nepravdni postopek, da se Ertl Marija, rojena 24. 1. 1959, stanujoča Delavska ulica 6,
Jesenice, razglasi za mrtvo.
Ertl Marija je pogrešana od 17. 1. 2004.
Od takrat se ni več javila. Pogrešani osebi je
bil kot skrbnik za posebni primer postavljen
Matej Košanski, Hrušica 43.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešano, naj se
oglasi, če je še živa, prav tako pa pozivamo
vse druge, ki kaj vedo o njej in o njenem življenju, naj se javijo Okrajnemu sodišču na
Jesenicah oziroma skrbniku pogrešane za
posebni primer, v roku 3 mesecev po objavi
tega oglasa, ker bo sodišče po poteku tega
roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 22. 12. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Avdagič Daniel, Sernčeva 14, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500054054, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑156
Babič Janko, Cerkvenjak 1, Cerkvenjak,
zavarovalno polico, št. 50500100047, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnt‑326427
Baloh Gordana, Zamarkova 3, Lenart
v Slov. goricah, zavarovalno polico, št.
41601003405, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnh‑326414
Bezjak Mitja, Ljubstava 37, Videm pri
Ptuju, zavarovalno polico, št. 1126682, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑164
Brumec Ana, Leskovec 55, Pragersko,
zavarovalno polico, št. 50500112056, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑129
Folnovič Liljana, Zimica 62, Zgornja Korena, zavarovalno polico, št. 50500079391,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnw‑326449
Fras Peter, Pivkova ulica 9A, Ptuj, zavarovalno polico, št. 50500033005 (fond polica),
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑175
Golež Alenka, Zg. Slemen 39, Selnica ob Dravi, zavarovalno polico, št.
50500017174, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnm‑326434
Gradišnik Viltužnik Aljaž, Veliki Boč 25A,
Duh na Ostrem Vrhu, zavarovalno polico,
št. 50500062275, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m‑130
Halilović Elmir, Cesta k Tamu 23C, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500110676,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑149
Keršič Uroš, Nevlje 33 G, Kamnik, zavarovalno polico, št. 50500001206, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gno‑326557
Kirbiš Cvetka, Draženci 78A, Hajdina,
zavarovalno polico, št. 50500041221 (fond
polica), izdala zavarovalnica KD Življenje.
m‑117
Kirbiš Natalija, Ob progi 6, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500059226, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑181
Kopač Tomaž, Smetanova ulica 90, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500019532,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑180
Kovač Vesna, Podcerkev 1B, Stari trg pri
Ložu, zavarovalno polico, št. 50500041163,
izdala zavarovalnica Slovenica Življenje d.d.
gnv‑326450
Lovrenčič Jože, Ob Beli 2, Poljčane, zavarovalno polico, št. 40301004136, izdala
zavarovalnica Adriatic Slovenica. m‑174
Maglica Andrej, Klanec pri Kozini 19c, Kozina, zavarovalno polico, št. 50500020739,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnz‑326446
Mlakar Boštjan, Gasilska ulica 7, Rače,
zavarovalno polico, št. 5051200051928, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnq‑326555
Oberstar Blažka, Dol pri Ljubljani 7, Dol pri Ljubljani, zavarovalno polico,
št. 50500099706, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnn‑326558
Piperčić
Aleksandar,
Jarška
cesta 19, Domžale, zavarovalno polico, št.
50500054301, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gne‑326467
Potočnik Peter, Sp. Polskava 215, Pragersko, zavarovalno polico, št. 50500048082,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑143

Robnik Domen, Glazerjeva ulica 1, Ruše,
zavarovalno polico, št. 70000012362, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑165
Rozman Peter, Pobrežje 47, Videm pri
Ptuju, zavarovalno polico, št. 50500084510,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑120
Simončič Tomaž, Ulica bratov Komel 13, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500111050, izdala zavarovalnica KD Življenje. gny‑326522
Slatinek Bogomir, Pavčkova ulica 12,
Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št.
50500029648, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑112
Smajić Selvedina, Kraljeva 19, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št.
50500083086, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnr‑326529
Sobočan Frančiška, Velika Lašna 39, Kamnik, zavarovalno polico, št. 50500075643,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnb‑326420
Sobočan Igor, Podrečje 90, Domžale, zavarovalno polico, št. 50500075686, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnz‑326421
Šiker Janja, Rožno naselje 37, Murska
Sobota, zavarovalno polico, št. 4180100032,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnq‑326405
Vučajnk Zvonko, Gabrje pri Dobovi 47, Dobova, zavarovalno polico, št.
50500041281, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnk‑326411

Spričevala preklicujejo
Abramović Magdalena, Ribče 34, Kresnice, spričevalo 2. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2010. gnc‑326444
Arnejčič Lina, Sp. Gasteraj 74, Jurovski
Dol, spričevalo 8. razreda OŠ Franc Rozman
Stane, izdano leta 2011. m‑168
Bajuk Adrijana, Radovica 66, Metlika,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Novo
mesto, Srednje šole Metlika, izdano leta
2004. gne‑326417
Beranič Lidija, Lovrenc na Dravskem polju 81B, Lovrenc na Dravskem polju, spričevali 3. in 4. letnika Srednje železniške šole
Maribor, smer prometni tehnik, izdani leta
1993, 1994. m‑154
Bezjak Miran, Zg. Duplek 35D, Spodnji
Duplek, diplomo IKŠ Maribor, smer specialist za hladno oblikovanje, izdana leta 1992.
m‑124
Bezjak Robert, Mihovci 103F, Velika Nedelja, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole Ptuj, smer ek. komercialni tehnik, izdano leta 1997. m‑183
Bezjek Miran, Zg. Duplek 35D, Spodnji
Duplek, diplomo IKŠ Maribor, izdana leta
1986, smer preoblikovalec in spajalec kovin. m‑141
Blažič Klemen, Rudarska cesta 2A, Velenje, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Velenje, izdano leta 2011. gno‑326407
Bucik Aleš, Predstruge 22B, Videm - Dobrepolje, spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje trgovske šole. gnv‑326525
Cvetanović Špela, Cesta Toneta Tomšiča 95A, Jesenice, spričevalo 3. letnika
Srednje šole Jesenice, izdano leta 2011.
gnn‑326408

Čepek Dominika, Selnica ob Muri 191,
Ceršak, spričevalo – zaključno Srednje prometne šole Maribor, smer prometni tehnik,
izdano leta 2002. m‑137
Čuček Denis, Kidričeva 18B, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo – zaključno
SERŠ v Mariboru, poklic elektrikar elektronik, izdano leta 2005. m‑169
Dežman Ariana, Vevška cesta 50, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi, izdal
B2 d.o.o., leto izdaje 2009. gnx‑326548
Dobaj Sara, Kozjek nad Pesnico 75,
Zgornja Kungota, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano leta
2011. m‑170
Dolenc Ana, Četena Ravan 5, Poljane nad Škofjo Loko, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 2009.
gnq‑326530
Drevenšek Rudi, Prešernova 23, Murska
Sobota, spričevalo Poklicne šole – smer avtomehanik, izdano leta 1970. gnu‑326526
Fabjan Dejan, Peščena pot 2, Ljubljana,
spričevalo – zaključno, Srednje šole kmetij.
mehanizacije v Mariboru, izdano leta 1991.
m‑152
Fornezzi Gordana, Koroška 53, Maribor,
diplomo Srednje ekonomske šole Maribor,
smer ekonomski tehnik, izdana leta 1985.
m‑125
Gačić Dalibor, Cvišlerji 39, Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu – 3. letnik STZŠ
Novo mesto, št. II/S-IV-1340, izdano leta
1998. gnf‑326416
Glavica Vesna, Kidričeva 12, Lenart v
Slov. goricah, spričevalo 3. letnika SKSŠ TAM, izdano leta 1990. m‑147
Gliha Boris, Arkova 38, Idrija, spričevalo 6. razreda Vzgojno izobraževalnega zavoda Frana Milčinskega, izdano leta 1991.
gns‑326528
Golob Žan, Bilečanska ulica 2, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tehniških
strok, izdano leta 2011. gnt‑326452
Gorza Vitomir, Stantetova 14, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ Maribor, smer strojni odsek, izdano leta 1984.
m‑162
Grah Nejc, Topniška ulica 58, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2011. gnn‑326433
Hohkraut Nataša, Cesta zmage 53A, Zagorje ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije – Ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 1992, izdano na ime Senegačnik.
gnw‑326399
Horvat Primož, Hočko Pohorje 18B, Pohorje, spričevalo – zaključno Srednje gradbene šole Maribor, smer gradbeni tehnik,
izdano leta 2007. m‑126
Humer Ivan, Dobrava 15, Ormož, spričevalo – zaključno Strojne šole Ptuj, smer
oblikovalec kovin, izdano leta 1990. m‑109
Istenič Marjana, Idrsko 40A, Kobarid,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Ljubljana, izdano leta 2011. gnr‑326554
Jagarinec Peter, Mala Varnica 11, Zgornji Leskovec, spričevalo – zaključno Elektro
šole Ptuj, smer elektrikar elektronik, izdano
leta 1999. m‑131
Jalšovec Matic, Pot Draga Jakopiča 15,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano
leta 2010. gnm‑326409
Jalžabetić Stjepan, Beograjska 9, Maribor, spričevalo – zaključno Slikopleskarske
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gradbene šole Maribor, smer avtoličar, izdano leta 1980. m‑115
Jezdec Stjepan, Grasselijeva 10, Ljubljana, spričevala 1., 2. in 3. letnika ter zaključno spričevalo Poklicne gradbene šole Ivana
Kavčiča v Ljubljani, izdana leta 1974, 1975
in 1976. gng‑326440
Jurenec Dušanka, Pod vinogradi 17, Maribor, indeks, št. 83056590, izdala EPF Maribor. m‑139
Jus Jernej, Cesta v Skoke 10B, Miklavž
na Dravskem polju, indeks, št. 0015152, izdala Filozofska fakulteta v Mariboru. m‑114
Kern Lea, Planina 2, Planina, spričevalo
3. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 2011. gnf‑326441
Klančnik Zala, Mencingerjeva 93, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Vič, izdano leta 2011. gnv‑326475
Kmetec Alen, Slovenskogoriška cesta 15,
Ptuj, spričevalo 3. in 4. letnika ter obvestilo
o opravljeni maturi in maturitetno spričevalo
Ekonomske šole Ptuj, smer ekonomski tehnik, izdana leta 2006, 2007, 2007. m‑155
Kmetec Mirjam, Bukovci 111A, Markovci,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Ptuj,
smer ekonomski tehnik, izdano leta 2008.
m‑111
Kocman Nika, Ilirska ulica 3, Škofja vas,
spričevalo 1. letnika I. gimnazije v Celju –
splošna gimnazija, izdano leta 2011. m‑161
Kodrič Maja, Tovarniška ulica 36, Poljčane, spričevalo 1. letnika Srednje prometne
šole v Mariboru, izdano leta 2008. m‑144
Kojić Zoran, Dogoška cesta 63, Maribor,
spričevalo 3. letnika III. gimnazije v Mariboru,
izdano leta 2005. m‑179
Kombol Maria, Užiška ulica 9, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole, smer ekonomska gimnazija, izdano
leta 2010. m‑172
Koncilja Polonca, Trebča vas 14, Dvor,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole
Novo mesto, izdano leta 2000. gnw‑326524
Kordež Maja, Trg 4, Prevalje, spričevalo
– zaključno Gimnazije Ravne na Koroškem,
izdano leta 2000. gnc‑326448
Kosi Matic, Tržec 29A, Videm pri Ptuju,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro šole Ptuj, smer mehatronik operater,
izdano leta 2009. m‑122
Kostanjevec Irena, Liebknechtova 36,
Maribor, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomsko upravno administrativne šole Maribor, izdano leta
1985, 1985. m‑123
Kovačič Janja, Sp. Sečovo 92A, Rogaška
Slatina, spričevali 3. in 4. letnika ter spričevalo poklicne mature SSPŠ Celje, izdana leta
2007. gni‑326413
Krajnc Marija, Sp. Dobrenje 37, Pesnica
pri Mariboru, spričevali 3. in 4. letnika Srednje trgovske šole Maribor, smer komercialni
tehnik, izdani leta 1987, 1988. m‑140
Krajnc Mitja, Zgornje Petrinje 67, Jurovski
Dol, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ v
Mariboru, poklic elektrikar energetik, izdano
leta 2003. m‑151
Kramberger Marko, Gubčeva ulica 8, Lenart v Slov. goricah, spričevalo – zaključno
Srednje gradbene šole Maribor, poklic zidar,
izdano leta 1992. m‑148
Krautberger Kristijan, Ožbalt 45, Ožbalt,
spričevalo – zaključno Živilske šole Maribor,
poklic mesar, izdano leta 1992, ter spričevala 1., 2. in 3. letnika Živilske šole Maribor,
smer mesar. m‑176
Krulik Matej, Kardeljeva cesta 57, Maribor, spričevali 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole v Mariboru, izdani leta 2007,
2008. m‑153
Kučič Jan, Brezoviška cesta 10, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 8. razreda OŠ

Brezovica pri Ljubljani, izdano leta 2009.
gns‑326403
Kumer Lea, Prelovška 19, Domžale, spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo Srednje agroživilske šole Ljubljana, izdani leta
1985. gnp‑326406
Kurbos Branko, Slape 22, Ptujska Gora,
spričevalo – zaključno Strojne šole Ptuj,
smer strojni tehnik, izdano leta 1987. m‑173
Ločniškar Tilen, Rimska cesta 13, Ljubljana, indeks, št. 18010815, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2001.
gnd‑326443
Marko Mirjana, Špičnik 41A, Zgornja
Kungota, spričevalo – zaključno Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1992.
m‑135
Martinović Dragan, Kočevarjeva 10A,
Novo mesto, spričevali 1. in 2. letnika Ekonomske šole Novo mesto, srednja šola in
gimnazija, smer trgovec, izdani leta 2007,
2008. gnv‑326400
Meh Jure, Lipa 1, Velenje, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole Slovenj Gradec, smer kuhar – natakar, izdano leta 1995.
gnu‑326451
Mihelač Andrej, Sagadinova 11, Ptuj,
spričevalo o poklicni maturi Elektro šole Ptuj,
smer elektrotehnik - računal., izdano leta
2007. m‑132
Nagode Klemen, Veliki Otok 10A, Postojna, maturitetno spričevalo Šolskega centra
Postojna, izdano leta 2004. gni‑326438
Nežič Marko, Lukanci 4, Križevci pri Ljutomeru, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ljutomer, izdano leta 2004. gni‑326488
Novak Matej, Nova loka 14, Črnomelj,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Črnomelj,
izdano leta 2010. gno‑326432
Ocvirk Špela, Ježa 44, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta
2010. gng‑326490
Orehek Polona, Sela 21, Kamnik, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole
in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2011.
gnr‑326454
Oštir Sašo, Šalek 7, Velenje, spričevalo 4. letnika Šolskega centra Velenje, Gimnazije Velenje, št. 1044, izdano leta 2001.
gnt‑326552
Oštir Sašo, Šalek 7, Velenje, maturitetno spričevalo Državnega izpitnega centra, št. 011-499637/842, izdano leta 2001.
gns‑326553
Paunović Marko, Glavarjeva cesta 59,
Komenda, spričevalo 3. letnika Elektrotehniške računalniške strokovne šole in gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2011. gnu‑326426
Pavletič Nika, Cesta 2. oktobra 6A, Koper
- Capodistria, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2010. gnh‑326489
Perc Stane-Sašo, Šišenska cesta 2, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano
leta 1991. gnc‑326419
Podlesnik Klavdija, Kovaška cesta 107,
Lovrenc na Pohorju, spričevalo o zaključnem izpitu I. gimnazije Maribor, izdano leta
1992. m‑142
Povšič Robert - Jože, Praprotno 24, Radeče, maturitetno spričevalo Gimnazije Celje
- center - splošna, izdano leta 2005. m‑121
Protner Mojca, Vodole 34, Malečnik, spričevalo - zaključno Srednje ekonomske šole
Maribor, smer ekonomski komercialni tehnik,
izdano leta 1991. m‑150
Pušnik Marko, Črešnjevec 113, Slovenska Bistrica, spričevalo 1. letnika SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1997. m‑138
Rajh Simona, Ložnica pri Žalcu 11A, Žalec, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Celje, smer zdravstveni tehnik, izdano leta 1992. m‑167
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Rebernik Marjan, Jurčičeva ulica 15,
Muta, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Muta, št. 176-96,1-12, izdano leta
1996. gnv‑326550
Rus Marjan, Ojstrica 4, Dravograd, spričevalo - zaključno Srednje kovinarske in
strojne šole v Mariboru, poklic avtomehanik,
izdano leta 1983. m‑113
Smerdel Vojka, Zg. Velka 124B, Zgornja
Velka, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta 1996.
m‑166
Šarkezi Marinko, Kidričeva 7A, Maribor,
spričevalo OŠ Edvarda Kardelja Murska Sobota, izdano leta 1986. m‑163
Šeruga Drago, Sveti Tomaž 18, Sveti
Tomaž, spričevalo – zaključno Strojne šole
Ptuj, smer obdelovalec kovin, izdano leta
1997. m‑116
Škrbec Jan, Stari trg pri Ložu 28, Stari trg
pri Ložu, maturitetno spričevalo Gimnazije
Jožeta Plečnika, Ljubljana, izdano leta 2006.
gny‑326547
Šmon Katarina, Lačna Gora 1, Oplotnica,
maturitetno spričevalo III. gimnazije Maribor,
izdano leta 2011. m‑119
Štromajer Anton, Lackova cesta 43, Maribor, spričevalo – zaključno Gradbene srednje šole Maribor, smer avtoličar, izdano leta
1991. m‑182
Štumberger Dejan, Kardeljeva cesta 57,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2001.
m‑118
Tement Kim, Ulica Moše Pijade 38, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor, izdano leta
2010. m‑160
Tomažin Jožica, Semuše 30A, Leskovec
pri Krškem, spričevalo o končani OŠ Leskovec pri Krškem, izdano leta 1974, izdano na
ime Hočever Jožefa. gnx‑326398
Trobiš Nataša, Pečovnik 26B, Celje, spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, smer gastronomsko - turističnik tehnik, izdano leta 2011.
m‑184
Turičnik Marko, Gradišče 5, Slovenj Gradec, preklic maturitetnega spričevala Šolskega centra Velenje – poklicne in srednje
tehniške šole, št. 22, izdano leta 1997, objavljenega v Ur. l. RS, št. 24/11, pod oznako
GNI-326388. gnr‑326429
Turšič Matjaž, Ribiška pot 2, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole
za strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1975.
gny‑326422
Velec Peter, Ob Blažovnici 77, Limbuš,
spričevalo – zaključno Šolskega avtomehanskega kovinarskega centra Maribor,
za poklic avtomehanik, izdano leta 1981.
m‑177
Verlič Milan, Skaručna 39, Vodice, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih
šol Bežigrad, izdano leta 1978. gnx‑326402
Vidmar Vesna, Smrečje 2A, Stahovica,
maturitetno spričevalo Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2001. gnt‑326527
Vlah Vanesa, Ulica Bračičeve brigade 7,
Slovenska Bistrica, spričevali 3. in 4. letnika
Srednje šole Slovenska Bistrica, smer ekonomski tehnik, izdani leta 2010, 2011. m‑159
Volmajer Erika, Sp. Kapla 17, Kapla,
spričevalo – zaključno Srednje živilske šole
Maribor, smer slaščičar, izdano leta 1999.
m‑145
Vrecl Igor, Trg Dušana Kvedra 8, Maribor,
spričevalo – zaključno SERŠ Maribor, izdano leta 1983. m‑110
Vrhovšek Branko, Gozdna ulica 22, Rogaška Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za elektro, gostinstvo in rudarstvo, izdano leta 1994. gnv‑326425
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Zajec Polona, Geršakova 35, Maribor,
spričevali 1. in 2. letnika I. gimnazije v MB,
izdani leta 2004, 2005. m‑171
Zelenko Konrad, Spuhlja 91C, Ptuj, spričevalo - zaključno Srednje kovinarsko metalurške šole Ptuj, smer strojni tehnik, izdano
leta 1985. m‑136
Zelič Urban, Vrhovo 57, Radeče, maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu
pri maturi, izdala Splošna in strokovna gimnazija Lava v Celju, izdano leta 2006.
gnp‑326431

Drugo preklicujejo
ANGOR
d.o.o.,
Milčinskega
ulica 7, Ljubljana, licenco za taksi prevoze, št.
0004543/09243/720/015, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gne‑326396
Cestnik Tina, Hajdoše 43i, Hajdina, študentsko izkaznico, št. 01007040, izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana, Univerza v Ljubljani. gnq‑326430
Cordero Ravelo Patricia, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
70072588, izdala Fakulteta za elektrotehnko
v Ljubljani. gnh‑326439
Črešner Tim, Nasipna ulica 92, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija Maribor. m‑133
Drevenšek Mojca, Pod gradom 32, Dravograd, študentsko izkaznico, št. 89111163,
izdala FAMNIT – Univerza na Primorskem.
gng‑326415
EX d.o.o., Cvetkovci 99, Podgorci, dovolilnico, št. 0000582/2011, za državo Hrvaško,
oznaka države 191/11. gnd‑326418
Gelze Lucija, Puhova ulica 16, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01006012, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gne‑326442
Gladek Irena, Fužine 26, Gorenja vas,
študentsko izkaznico, št. 71110152, izdala
Biotehniška fakulteta. gny‑326397
Godler Tomaž, Loška cesta 16a, Log pri
Brezovici, digitalno tahografsko kartico, št.
107050002707500, izdal Cetis. gny‑326447
Gomboc Damjan, Krašči 41, Cankova,
študentsko izkaznico, št. E1040410, izdala Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru.
gnj‑326437
Husar
Goran,
Kajuhova
ulica 18, Žalec, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500030945000, izdajatelj Cetis d.d.
gnj‑326412
Inšpektorat RS za delo, Parmova 33,
Ljubljana, službeno izkaznico, inšpektorska
značka, št. 0616 (komplet), na ime David Antončič, Inšpektorat RS za delo. gnf‑326545
Jelenc Turist, d.o.o. Dolenja vas, Dolenja
vas 78, Selca, dovolilnice: oznaka 643/11,
Rusija – tretje države, št. 1226239, oznaka
792/35, Turčija – tranzit – tretje države –
EURO02, št. 696084, oznaka 804/03, Ukrajina – tranzitna, št. 1893056, oznaka 804/11,
Ukrajina – tretje države, št. 1905078, oznaka
804/11, Ukrajina – tretje države, št. 1905643.
gnb‑326395
Ježovnik Rok, Požega 20, Rače, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št.
1001741. m‑146
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Kociper Simon, Hočka cesta 17, Hoče,
dijaško izkaznico, izdala SERŠ v Mariboru,
št. 0005968398. m‑128
Kramberger Vilko, Kamniška grapa 92,
Kamnica, vozniško dovoljenje za viličarja,
št. 1325, izdano 4. 2. 2005, izdajatelj Andragoški zavod Ljudske univerze MB. m‑178
Lučić Kristian, Bratovševa ploščad 33,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije.
gnw‑326549
Mehović Mevludin, Ulica Ljudevita Stiasnyja 1, Kamnik, študentsko izkaznico, št.
19420864, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnw‑326424
Mihelj Borut, Cankarjeva 56, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 26104276, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnp‑326556
Pađan Tanja, Vodnikov trg 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 632006320, izdala
Naravoslovno tehniška fakulteta, Univerza v
Ljubljani. gns‑326453
Palavrić Nihad, Opekarska 20B, Trbovlje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500030527000, izdajatelj Cetis d.d.
gnp‑326410
Pavlin Neja, Kamno 37, Tolmin, študentsko izkaznico, št. 25100168, izdala Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani.
gns‑326428
Putica Radoje, Adamičeva 53, Grosuplje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500013294004, izdajatelj Cetis d.d.
gnr‑326404
Skočir Aljaž, Rabelčja vas 34B, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 19491906, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnu‑326551
Ščap Danijel, Črnci 42, Apače, študentsko izkaznico, št. 30801041, izdala Medicinska fakulteta Maribor. m‑158

Škrbec Jan, Stari trg pri Ložu 28, Stari trg pri Ložu, študentsko izkaznico, št.
20060343, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gne‑326546
Špindler Luka, Cesta k Dravi 12A, Limbuš, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za gostinstvo in turizem Maribor, št.
0028263. m‑157
Šulek Blaž, Pavšičeva ulica 30, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ŠC PET, v Ljubljani.
gnc‑326544
Šumenjak Diana, Šentožbolt 6, Domžale, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
za strokovne delavce na področju vzgoje
in izobraževanja, izdalo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, izdano leta 2004.
gnb‑326445
Vojnović Luka, Cesta 1. maja 63, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 26105965, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnu‑326401
Zemljič Dušan, Zrkovska 63, Maribor, licenco skupnosti za vozila, MBK, št.
007566/001, 002, 003, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, izdana
17. 11. 2007. m‑134
Živanić Boro, Kocbekova cesta 8, Ljubečna, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500031600000, izdajatelj Cetis Celje.
gnl‑326435
Živanić Saša, Kocbekova cesta 8, Ljubečna, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500031590000, izdajatelj Cetis Celje.
gnk‑326436
Žnuderl Ana, Vratji vrh 24, Apače, dijaško izkaznico, izdal BTŠ Maribor, št.
0006045195. m‑127
Žorž Boštjan, Pot v Bitnje 56, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 32004374, izdala
Naravoslovnotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnx‑326423
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