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Javni razpisi
Št. 139/2012
Ob-2385/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljub
ljana, na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS,
št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG,
62/04 – odl. US in 93/05 – ZVMS) in 5. člena
Uredbe o mreži javne veterinarske službe in
izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev (Uradni list RS, št. 54/08) objavlja
javni razpis
za dodelitev koncesije
za izvajanje javne veterinarske službe,
ki se ne financira iz proračunskih
sredstev za živali, ki so v oskrbi
v Zavetišču za živali Maribor
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: VURS), Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana.
II. Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesije za izvajanje javne veterinarske
službe, ki se ne financira iz proračunskih
sredstev za živali, ki so v oskrbi v Zavetišču
za živali Maribor, Avtomobilska ulica 25, Maribor, ki ga upravlja Snaga, d.o.o., Nasipna
ulica 64, 2000 Maribor, in sicer za opravljanje naslednjih dejavnosti javne veterinarske
službe:
– označevanje živali ter vodenje registra
živali v skladu s predpisi;
– izvajanje ukrepov za preprečevanje,
odkrivanje, zdravljenje in zatiranje živalskih
bolezni ter poškodb in kirurški posegi na
živalih;
– osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje kužnih bolezni živali.
1. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za 10 let in začne veljati z dnem
podpisa pogodbe med koncendentom in
koncesionarjem.
2. Pogoji: za opravljanje dejavnosti iz II.
točke mora imeti vlagatelj za Zavetišče za
živali Maribor, Avtomobilska ulica 25, Maribor, dokončno odločbo VURS o izpolnjevanju pogojev v iz predpisa, ki ureja pogoje,
ki jih morata izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali za pridobitev
koncesije za opravljanje dejavnosti javne
veterinarske službe.
3. Prijava
Prijavi je treba priložiti:
– imena in priimke veterinarjev in veterinarskih pomočnikov, ki bodo opravljali veterinarske dejavnosti iz tega razpisa,
– za veterinarje dokazila o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje veterinarske dejav-

nosti (licenco ali številko odločbe o licenci),
za veterinarskega pomočnika pa potrdilo
o izobrazbi,
– za veterinarje in veterinarske pomočnike dokazila o zaposlitvi (potrjen M 2 obrazec
za delavce, ki so zaposleni pred 1. 7. 2011
oziroma potrjen obrazec M1 za delavce, ki
so zaposleni od 1. 7. 2011), podjemno pogodbo (pogodbo o delu), ali drugo dokazilo
o poslovnem sodelovanju,
– zadnji izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 15 dni.
4. Rok javnega razpisa: rok prijave je
odprt do 11. 5. 2012. V primeru priporočene
pošiljke se štejejo za pravočasne prijave, ki
bodo poslane do izteka dneva 11. 5. 2012,
v primeru osebne dostave v glavno pisarno VURS, Dunajska cesta 22, Ljubljana pa
morajo biti prijave vložene do vključno 11. 5.
2012, do 14. ure.
Prepozno prispele prijave se zavržejo.
Nepopolne prijave se zavržejo, če ne
bodo dopolnjene v osmih dneh od vročitve
pisnega poziva za dopolnitev vloge.
5. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese vlogo osebno v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – koncesija – zavetišče Maribor«, na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Dunajska cesta 22,
VI. nadstropje, 1000 Ljubljana.
6. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
15. 5. 2012, ob 10. uri, v poslovnih prostorih
VURS v VI. nadstropju, Dunajska cesta 22,
Ljubljana.
Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če
imajo pisno pooblastilo.
7. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarja bo prijavitelj prejel odločbo o izbiri
v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 01/300-13-00, vsak dan, od
9. do 10. ure (kontaktna oseba: Anita Kermavnar, dr. vet. med.).
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Št. 228/2012
Ob-2400/12
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju:
Sklad KZG RS) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb
za nakup stavbnega zemljišča
Parc. št. 1552/2, travnik, v izmeri
2884 m2, k. o. 1210 – Pristava, v deležu do
5/9. Zemljišče je po planu opredeljeno kot
stavbno zemljišče, podrobnejša namenska

raba: stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi – SK. Zemljišče je v površini 722 m2 obremenjeno z najemom do
31. 12. 2012. Izklicna cena zemljišča znaša
67.284,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20 % DDV). Kupec krije še strošek cenitve
v znesku 156,82 EUR (z vključenim 20 %
DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe
morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne
osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 14. 5.
2012, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene na račun Sklada KZG RS, št. 01100-6030960677,
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-2/2012 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo
vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih
dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru
uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnikov bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu
ponudbe s strani solastnikov oziroma v petih
dneh po poteku roka za sprejem ponudbe
s strani solastnikov.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega
zakonika lahko solastnik na zemljišču uveljavlja predkupno pravico. Prodajalec bo po
izvršenem komisijskem odpiranju ponudb
podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku. O ponudbi se mora solastnik izjaviti najpozneje
v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer
se šteje, da nepremičnine ne bo kupil. Če
solastnik v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad KZG RS s solastnikom sklenil
prodajno pogodbo. Če solastnik ponudbe ne
sprejme, bo Sklad KZG RS sklenil prodajno
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po
prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot
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najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od
izstavitve računa, pri čemer se položena
varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine
v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po
prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad KZG RS zadrži njegovo
varščino. V primeru, da kupec ne plača
celotne kupnine v 8 dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na
podlagi samega zakona, Sklad KZG RS pa
zadrži njegovo varščino.
Kupnina zajema ceno za zemljišče, ponujeno s strani izbranega ponudnika, povečano za strošek sestave kupoprodajne pogodbe, vložitve zemljiškoknjižnega predloga
ter overitve podpisa, skladno z veljavnim
Cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto
2012, sprejetim s strani Sklada KZG RS, ter
strošek cenitve.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene
ali bodo prispele po preteku razpisnega roka
ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom, in
ponudbe, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnino, ki je predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 18. 5. 2012 ob 12. uri, na sedežu Sklada KZG RS, 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
Ob-2372/12
Elektro – Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
ulica 2, 1000 Ljubljana, v skladu s predpisi
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja
razpis
za javno zbiranje ponudb
za odprodajo enosobnega stanovanja,
št. 21, v V. nadstropju stavbe, na naslovu
Ulica Mirka Pirca 7, 6210 Sežana.
Ogled stanovanja bo dne 9. 5. 2012,
s pričetkom ob 10. uri, pred vhodom v stavbo Ulica Mirka Pirca 7, 6210 Sežana. V primeru zelo velikega interesa bo ogled ponovljen, kar bo tudi javno objavljeno.
Rok za prejem ponudb: 1. 6. 2012, do
9.30. Javno odpiranje ponudb isti dan, ob
10. uri, na naslovu Elektro – Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana.
Podrobnejša razpisna dokumentacija dostopna na spletni strani: http://www.
eles.si/aktualni_razpisi.aspx.
Elektro – Slovenija, d.o.o.
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Št. 410-50/2012
Ob-2354/12
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 56/02 – ZJU
127/06 – ZJSP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 49/09), Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2012
(Uradni list RS, št. 18/12) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06, 47/10
in 90/11), objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje programov
veteranskih in častniških združenj, ki
delujejo v javnem interesu 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 sofinanciranje programov veteranskih in častniških
združenj, ki so se izvajali v času od poteka prejšnjega razpisnega roka do zaključka
tega razpisa in vsebujejo naslednje aktivnosti:
– Izvajanje letnih programov veteranskih
in častniških združenj, ki delujejo na območju Občine Krško.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo veteranska
in častniška društva na območju Občine Krško, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Krško,
– imajo status združenja oziroma društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe vsaj eno leto od dneva objave
tega razpisa,
– da sodelujejo z organi Občine Krško in
jih obveščajo o svojih aktivnostih,
– da so programi za udeležence brezplačni oziroma ovrednoteni nepridobitno
(vključujejo zgolj materialne stroške),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini,
– da se povezujejo z zvezo ali združenji
na nivoju države.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje delovanja in aktivnosti veteranskih in
častniških združenj je 16.700,00 EUR na
proračunski postavki 1136-Dotacije organizacijam in društvom. Sredstva se delijo
na podlagi meril, ki so sestavni del tega
razpisa.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za oddajo zahtevka za izplačilo odobrenih sredstev
je 30. 11. 2012 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VI. Pogoji in merila pogoji za dodeljevanje sredstev
1. Posebna pogoja, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj sta:
– vsebina prijavljenega programa je
v skladu s predmetom razpisa,
– vlagatelji, je redno oziroma v celoti izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do
Občine Krško.
2. Merila za izbor:
1. število članov s statusom,
2. program dela,

3. opisane in časovno opredeljene so
vse aktivnosti programa,
4. program ima postavljene jasne cilje,
ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov/uporabnic oziroma članstva,
5. potencialni uporabniki/uporabnice
programa so jasno opredeljeni,
6. program vključuje ustrezno število
uporabnikov/uporabnic glede na predstavljeno zasnovo programa,
7. uporabniki/uporabnice imajo možnost aktivnega sodelovanja pri načrtovanju in izvedbi programa ter so seznanjeni
z možnostjo pritožbenega postopka,
8. pri izvajanju programa sodelujejo
tudi prostovoljci/prostovoljke,
9. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki izvajanja programa, delež lastnih
sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz drugih virov.
Vsako posamezno merilo je ovrednoteno
s točkami od 0 do 3. Če program prejme
0 točk pri 9. merilu, izpade iz nadaljnjega
postopka.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe in aktivnosti iz drugih proračunskih občinskih virov, ne more uveljavljati
te pravice ponovno preko tega razpisa. Prav
tako ne sme društvo, ki so mu bila odobrena
sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati
z istim programom in aktivnostmi za druga
sredstva iz proračuna Občine Krško.
Način točkovanja
Za vsa merila bo točkovanje sledeče:
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke

ne izpolnjuje
slabo izpolnjuje
ne izpolnjuje v celoti
povsem izpolnjuje

3. Merila za dodelitev sredstev
Maksimalno število doseženih točk je 27.
Sofinancirani bodo programi, ki bodo dosegli najmanj 15 točk.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni:
– programi, ki ne dosežejo skupaj minimalno 15 točk,
– programi, ki bodo prejeli 0 točk v kriteriju št. 9 – finančna konstrukcija programa.
Komisija bo pri določanju višine prejetih
sredstev proučila vse prijave ter jih ustrezno točkovala v skladu z merili. Prednost
pri izboru za dodelitev sredstev bodo imeli
programi, ki bodo dosegli višje število točk.
Komisija bo pri določitvi višine sredstev
upoštevala dosežene točke, nujen obseg
materialnih stroškov programa, nujnost posameznega stroška programa za izvajanje
programa, primerjavo višine stroškov na
uporabnika med posameznimi istostnimi
programi, aktivnosti, s katerimi program dosega zastavljene cilje, vsebinsko poročilo
o delu društva ter finančno poročilo o delu
društva za preteklo leto, vsebinski plan
dela društva za leto 2012 ter preglednost
finančnega plana za program dela društva
v letu 2012. Ob upoštevanju vseh kriterijev,
bo komisija pripravila predlog za dodelitev
sredstev.
VII. Vsebina vloge
Vloga, na kateri se društva prijavijo na
razpis, je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije
k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne
podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini
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in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet
razpisa. Vlogi se priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora
vsebovati naslednje obvezne priloge:
1. kopijo odločbe o vpisu društva v register društev (kolikor prijavitelj tega dokazila
ne bo priložil, ga bo pridobila komisija po
ur. dolžnosti),
2. pregledno vsebinsko poročilo o delu
društva za leto 2011,
3. pregledno finančno poročilo o delu
društva za leto 2011,
4. pregleden vsebinski program dela društva za leto 2012,
5. pregleden finančni načrt za program
dela društva v letu 2012,
6. izjavo vlagatelja o sprejemanju pogojev razpisa.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do 18. maja 2012, 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: »Ne odpiraj –vloga javni razpis – veteranska društva«.
IX. Obravnava vlog
1. Odpiranje vlog bo na Občini Krško
v roku petih delovnih dni od poteka roka za
oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.
2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter
pripravila predloge za dodelitev sredstev štiričlanska strokovna komisija, ki jo z odločbo
imenuje župan.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni
od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki
jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi meril, ki so sestavni del javnega
razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
7. Upravičencu bodo sredstva nakazana
30 dan po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka.
Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu
s sklenjenimi pogodbami.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan Občine Krško
v roku 30 dni po izteku razpisnega roka
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.

dobo je upravičenec lahko tudi fizična oseba
s stalnim prebivališčem na območju Občine
Šempeter -  Vrtojba ter podjetje, ki je član
Primorskega tehnološkega parka d.o.o. in
ima sedež v Primorskem tehnološkem parku d.o.o.
Do sredstev so upravičena podjetja ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso bila na dan 31.12. v letu pred
objavo javnega razpisa v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02
in 93/02);
– ne pridobivajo pomoči po posebnem
programu za reševanje in prestrukturiranje;
– podjetje za iste upravičene stroške, ki
jih navaja v svoji vlogi na javni razpis, ni pridobilo sredstev iz državnega ali lokalnega
proračuna ali mednarodnih virov;
– podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči;
– podjetje ima poravnane vse davke in
prispevke;
– imajo pravočasne in v celoti izpolnjene
pogodbene obveznosti do Občine Šempeter - Vrtojba.
Do sredstev niso upravičena:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi;
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je
znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna
podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na
primarne proizvajalce;
– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljene
v Uredbi (ES) št. 1407/2002;
– podjetja, ki opravljajo cestne prevoze
blaga za najem ali plačilo in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora;
– da pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje
države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– da pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.
VI. Upravičeni stroški
Naročnik bo upravičencem sofinanciral
naslednje upravičene stroške:
– stroške materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna
sredstva (novi stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje
in/ali nakupa objekta);
– stroške nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja
in izkušenj – know how ali nepatentiranega
tehničnega znanja, ter programske opreme).
Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje:
– nakupa drobnega inventarja in materiala (Slovenski računovodski standardi 1,

XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo ki vsebuje javni
razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe lahko zainteresirani, od dneva
te objave do izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur v Kabinetu župana Občine Krško in na spletni strani: www.krsko.si.
Dodatne
informacije
v
zvezi
z javnim razpisom posreduje Metka Resnik,
tel. 07/49-81-201, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 01116-2/2012-5
Ob-2371/12
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Šempeter -  Vrtojba za leto 2012, (Uradni
list RS, št. 105/11) in na podlagi Odloka
o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list
RS, št. 67/11, v nadaljevanju: odlok) Občina
Šempeter - Vrtojba objavlja
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij
in investicij v razširjanje dejavnosti
in razvoj
I. Naročnik: Občina Šempeter - Vrtojba,
Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: občina).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je: sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v Občini Šempeter
- Vrtojba v letu 2012.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnost
in razvoj.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je
55.000,00 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 041422 – Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja.
V. Upravičenci
Upravičenci do sredstev so samozaposleni samostojni podjetniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zaposleno najmanj eno
osebo oziroma gospodarske družbe z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež
dejavnosti v Občini Šempeter -  Vrtojba ali
investirajo na območju Občine Šempeter - 
Vrtojba v:
– opredmetena osnovna sredstva za
ustanovitev novega obrata,
– opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata
v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali
proizvodnega procesa obstoječega obrata
in sicer v predelovalni, storitveni ali razvojno
– raziskovalni dejavnosti,
– neopredmetena osnovna sredstva.
Skupna prejeta pomoč v obdobju zadnjih
treh let, dodeljena istemu poslovnemu sub
jektu ne sme preseči 1/3 višine sredstev,
ki so zagotovljena na proračunski postavki.
Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična
oseba, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Šempeter -  Vrtojba, v primeru
kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve.
V primeru sofinanciranja pridobitve patenta, zaščite blagovne znamke, izdelave
prototipa in pridobitve patenta za krajšo
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Uradni list RS, 118/05, Računovodski standard 1 – točka 1.47);
– računalnikov, tiskalnikov in programske
opreme, razen tiste programske opreme, ki
je potrebna za izvajanje poslovnih procesov;
– nakup vozil, ki se jih registrira v cestnem prometu.
Za začetno investicijo se šteje investicija
v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju občine
Šempeter -  Vrtojba. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija
v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata
v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali
proizvodnega procesa obstoječega obrata
v Občini Šempeter -  Vrtojba predelovalni,
storitveni ali razvojno – raziskovalni dejavnosti.
Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne
šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in
povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.
Do sofinanciranja bodo upravičeni le
stroški prijavljene investicije, ki so nastali
od 1. 12. 2011 do 30. 8. 2012.
Povračilo davka na dodano vrednost
in davka na dobiček/dohodek ni upravičen
strošek.
Nakup materialnih in nematerialnih investicij ter opravljanje storitev ni upravičen
strošek, kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do
drugega kolena, med zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter
med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki je
ustanovitelj s. p. tudi lastnica gospodarske
družbe;
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili
veljavnega Zakona o gospodarskih družbah,
štejejo za povezane.
VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 55 % upravičenih stroškov
celotne vrednosti posamezne investicije. Kot vrednost posamezne investicije se
štejejo neto stroški investicije (brez DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije ali oprostitve plačila komunalnega
prispevka.
V primeru, da upravičenec v roku iz X.
točke tega razpisa aktivnosti ne realizira
v obsegu, kot ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani
naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb
iz odloka in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev
s strani upravičenca ter višine razpoložljivih
sredstev.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva: upravičenec
izgubi pravico do dodelitve odobrenih sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih
sredstev, kolikor v roku iz X. točke tega razpisa ne realizira oziroma ne realizira v celoti
projektov oziroma aktivnosti, za katere so
mu bila z odločbo sredstva odobrena.
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IX. Merila za ocenitev vlog
Komisija bo vloge ocenila in točkovala na
podlagi spodnjih meril:
– vloge se točkuje in glede na zbrano
število točk razvrsti od vloge z najvišjim številom točk do vloge z najnižjim številom točk.
Merilo

Točke

– uvajanje novega proizvodnega programa

6

– uvajanje novega storitvenega programa

4

– začetna investicija

8

– razširitev ali posodobitev obstoječega podjetja

3

– podjetja do vključno 5 zaposlenih

6

– podjetja od vključno 6 do 10 zaposlenih

4

– podjetja nad 10 zaposlenih

2

– podjetje je v letu 2011 že prejelo sredstva iz naslova tega ukrepa

0

– podjetje še ni prejelo sredstev iz naslova tega ukrepa

5

Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prednost
pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi
meril.
V primeru, da imata dva ali več upravičencev enako število točk, ima prednost tisti
upravičenec, ki prvič kandidira za sredstva
iz naslova ukrepa.
X. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV. je
proračunsko leto 2012.
Do sofinanciranja bodo upravičeni le
stroški prijavljene investicije, ki so nastali
od 1. 12. 2011 do 30. 8. 2012.
XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način
prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 28. 5. 2012, do
15. ure. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju
od objave razpisa do 28. 5. 2012, do 15. ure.
Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 28. 5. 2012, do 15. ure prispela po
pošti oziroma bo osebno oddana na naslov
Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba
3a, 5290 Šempeter pri Gorici. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za spodbujanje
začetnih investicij in investicij v razširjanje
dejavnosti in razvoj«, z navedenim ukrepom
na katerega se prijavljate in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za
prijavo na javni razpis je priložen razpisni
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran
ovojnice. Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo
v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil.
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi,
da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.
Vloge, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih
razpisne dokumentacije, bodo s sklepom
zavržene.
Odpiranje prispelih vlog bo 31. 5. 2012
ob 17.30 in ni javno. Strokovna komisija
bo v roku 5 delovnih dni od odpiranja pisno
pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso
bile popolne, da jih dopolnijo. Vloga se šteje
za popolno, če vsebuje vse elemente, ki so
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določeni v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge (ki ne bodo vsebovale bistvenih
elementov razpisnih zahtev) in nepopolne
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
O izbiri bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 60 dni. Odločbe, s katerimi bo
odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane
najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija
z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je
na voljo na sedežu občine, za člane obrtne
zbornice tudi na Območni obrtni zbornici
Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000
Nova Gorica, vsak delovni dan med 9. in
12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če
prijavitelj na spodaj navedene elektronske
naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne
dokumentacije. Dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani: http://www.sempeter-vrtojba.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 11. uro, na sedežu občine, na tel. 05/33-51-008 (Anita Manfreda)
ali na tel. 05/33-51-000 (Kristina Kozar), za
člane Obrtne zbornice pa tudi na Območni
obrtni zbornici, na tel. 05/33-06-600 (Boža
Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja
je mogoče posredovati kontaktnim osebam
po elektronski pošti: anita.manfreda@sempeter-vrtojba.si, kristina.kozar@sempeter-vrtojba.si ali Boza.Lovercic@ozs.si.
Občina Šempeter - Vrtojba
Št. 91/2012
Ob-2376/12
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06; ZJZP) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu z Odlokom o predmetu in pogojih za
podelitev koncesije za opravljanje obvezne
lokalne gospodarske javne službe zbiranja,
prevoza komunalnih odpadkov, obdelave
mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov ali odstranjevanje komunalnih
odpadkov na območju Občine Šentilj (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/2012) objavlja
Občina Šentilj
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
obveznih lokalnih gospodarskih javnih
služb ravnanja s komunalnimi odpadki
na območju Občine Šentilj
Naročnik: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2,
2212 Šentilj v Slovenskih goricah.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi
odpadki na območju Občine Šentilj.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja:
petnajst let po sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani Občine Šentilj, www.sentilj.si.
6. Način, kraj in čas oddaje vloge
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali
priporočeno po pošti predložiti v določenem
razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj.
Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni raz-
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pis – Koncesija za ravnanje s komunalnimi
odpadki«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Vloge je potrebno oddati najkasneje do
28. 5. 2012 do 11. ure.
7. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in
jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako
morajo biti v slovenskem jeziku izdelane
oziroma priložene vse obvezne sestavine
razpisne dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo vlogo dopolnjuje
oziroma spreminja do vključno zadnjega
dne razpisnega roka za oddajo prijave.
7.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno
le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene
v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno
območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
7.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Nives Erznožnik, tel. 02/650-62-00, e-pošta: nives.erznoznik@sentilj.si
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na
naslov: nives.erznoznik@sentilj.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine
Šentilj: www. sentilj.si.
8. Spremembe in dopolnitve razpisne
dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo
prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Šentilj: www. sentilj.si.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi
podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev
oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se
pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično
izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo
prijave.
9. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem javne
službe (reference),
– dodatni obseg ponujenih storitev.
10. Ugotavljanje sposobnosti in druge
faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so
določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi
pogoji za predložitev skupne vloge oziroma
skupne ponudbe.
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Prijavitelji morajo izjave predložiti
na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se
ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem
prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne
pogoje določene z razpisno dokumentacijo.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo
priznal sposobnost, povabil na dialog, da
bodo predstavili svoje rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem
obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete
rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi
končnih ponudb, bo naročnik izvedel še
upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh po poteku roka
za oddajo prijav.
11. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti upravne
odločbe.
Občina Šentilj
Št. 331-3/2012
Ob-2383/12
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 70/07)
ter Odloka o proračunu Občine Trebnje za
leto 2012 (Uradni list RS, št. 14/12), Občina
Trebnje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju kmetijstva
v Občini Trebnje v letu 2012
1. Predmet javnega razpisa: Občina
Trebnje razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za leto 2012,
ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno
z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in
1998/2006.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Trebnje za leto 2012, v okvirni višini
97.700 EUR. V primeru, ko med proračunskim letom občinski svet spremeni proračun,
se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.
Ukrepi (po pravilniku):
– Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
– Naložbe v gradnjo, nakup ali izboljšanje nepremičnin

45.000 EUR
5.000 EUR

– Nakup strojev in opreme

20.000 EUR

– Naložbe v zemljišča

20.000 EUR

– Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične pomoči
– Ukrep 5: Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
– Ukrep 6: Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev
– Ukrep 9: Štipendiranje na področju kmetijstva

1.500 EUR
22.700 EUR
9.000 EUR
9.500 EUR
10.000 EUR.

3. Ukrepi
Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva – (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje naložb
v lastno, primarno pridelavo kmetijskih pro
izvodov. S tem ukrepom se želi spodbuditi
naložbe v higieno in dobro počutje živali,
pridelovanju okolju prijazne hrane in izboljšanje delovnih pogojev.
Upravičenci:
– nosilci kmetijskega gospodarstva –
pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo
s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov,
imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Trebnje, so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Trebnje;
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež ter kmetijske površine na
območju Občine Trebnje.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke;
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev;
– stroški prve postavitve oziroma preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov;
– stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino;
– stroški nakupa in postavitve opreme ali
obnova namakalnih sistemov;
– agromelioracijska dela, stroški strojnih
storitev odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja zemljišč namenjenih kmetijski proizvodnji;
– stroški strojnih storitev urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti;
– postavitev večletnih nasadov in proti
točne zaščite (za registrirane trajne nasade).
Podpore se ne dodelijo za:
– DDV;
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– nakupe traktorjev;
– že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja
Občine Trebnje;
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– fotokopijo zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2012;
– mnenje o ekonomski upravičenosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo ali projektno dokumentacijo s predračunom;
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– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja;
– načrt namakanja;
– v primeru agromelioracijskih del kopijo
katastrskega načrta ali izris gerka in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena.
Finančne določbe:
– do 40 % upravičenih stroškov brez
DDV;
– predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 20.000 EUR
brez DDV;
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 EUR, najvišji znesek pomoči dodeljen
s strani občine posamezni kmetiji ne sme
preseči 10.000 EUR v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – (12. člen Uredbe komisije (ES)
št.1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s sofinanciranjem zavarovalnih premij stimulirati kmete k večjemu obsegu sklenjenih kmetijskih zavarovanj, da zmanjšajo posledice in tveganja, ki
jih pri proizvodnji hrane povzročajo naravne
nesreče in bolezni domačih živali.
Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev in imajo površine in sedež na območju Občine
Trebnje.
Splošni pogoji upravičenosti:
Sofinancira se zavarovalna premija
v tekočem koledarskem letu, kot to določa
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in
ribištva (Uradni list RS, št. 102/10). K vlogi
mora upravičenec priložiti fotokopijo zbirne
vloge za neposredna plačila za leto 2012
in fotokopijo sklenjene zavarovalne police
za zavarovanje kmetijske proizvodnje v letu
2012 (fotokopije polic za zavarovanje živali).
Upravičeni stroški: stroški zavarovalnih
premij.
Merilo za ocenjevanje: ali vsebina vloge
ustreza namenu oziroma cilju ukrepa.
Finančne določbe:
Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50 %
opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje živali za primer bolezni.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša
20 EUR, največji pa 1.000 EUR na upravičenca letno.
Ukrep 6: Pokrivanje operativnih stroškov
transporta z odročnih krajev (Uredba komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in
88. Pogodbe pri pomoči de minimis)
Namen ukrepa: delno pokritje operativnih stroškov prevoza mleka iz odročnih, razpršenih območij Občine Trebnje.
Upravičenci: subjekti, ki so registrirani za
opravljanje dejavnosti tovornega transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenec (izvajalec) transporta mora:
– predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj;
– predložiti seznam lokalnih odročnih
prog, z navedbo razdalj in število prevozov
letno;

e) stroški nadomeščanja kmeta med boleznijo ali dopustom (strošek dela najete
delovne sile).
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja Občine Trebnje,
– za stroške splošnih storitev (na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve in svetovanja ali izobraževanja, ki so
financirana iz drugih javnih sredstev).
Finančne določbe:
– pomoč se dodeli do 100 % upravičenih
stroškov (brez DDV),
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– kadar je tehnična pomoč namenjena
upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov,
se upoštevajo določila pravila »de minimis«.
Ukrep 5: Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (Uredba komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87
in 88. Pogodbe pri pomoči de minimis)
Namen ukrepa:
Z ukrepom se želi ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter
realizacijo poslovnih idej članov kmečkega
gospodinjstva. Namenjen je investicijam, ki
so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, in
sicer: predelavi kmetijskih proizvodov (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč
…), turizma na kmetiji, dejavnosti (storitve
in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji
na kmetiji ter pridobivanja in prodaje energije iz obnovljivih virov na kmetiji ali kompostiranje organskih snovi.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev ali člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Trebnje.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05, 45/08),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po investiciji, ki se sofinancira.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– fotokopijo zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2012,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih
(vsi računi in dokazila o plačilih se morajo
glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti;
v primerih, da je kmetija vključena v sistem
DDV, mora biti vlagatelj (nosilec) davčni zavezanec),
– 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,

– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega prevoza/km v odročnih krajih.
Finančne določbe: bruto intenzivnost
pomoči do 50 % upravičenih stroškov za
prevoz.
Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
100.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične pomoči
– (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
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.
Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Trebnje;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva;
– nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske
površine na območju Občine Trebnje.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci pod prvo in drugo alineo
prejšnjega odstavka, morajo k vlogi predložiti finančno ovrednoten letni program dela
in seznam članov, upravičenci pod tretjo alineo pa ustrezna dokazila.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev.
Upravičeni stroški:
a) stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja in stroški
programov usposabljanja,
b) stroški svetovalnih storitev: stroški
honorarjev za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti, stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med
gospodarstvi, stroški tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanje na njih: stroški
udeležbe, potni stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, materialni stroški priprave in
dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja
pridelkov,
c) 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,
razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES)
št. 510/2006 in št. 1493/1999,
d) stroški publikacij, katalogov, spletišč,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani),
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– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganj v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– stroški nakupa nove opreme in strojev,
razen traktorjev,
– stroški promocije,
– splošni stroški.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena.
Finančne določbe:
– najvišji delež dodeljene pomoči znaša
do 50 % upravičenih stroškov (brez DDV)
investicije za posamezne vrste dopolnilnih
dejavnosti,
– skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 10.000 EUR v katerem
koli obdobju treh proračunskih let.
Ukrep 9: Štipendije na področju kmetijstva
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je dvigovanje izobrazbenega nivoja naslednikov kmetij, ki se izobražujejo v programih srednjih kmetijskih šol.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izjava lastnika kmetije, da bo prosilec
prevzemnik kmetije,
– izjava, da prosilec ne prejema druge
štipendije ali pomoči,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o šolanju.
Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske
dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na
družinskega člana.
Upravičenci:
– udeleženci izobraževanja srednjih
kmetijskih šol, ki so predvideni za naslednike kmetij.
Finančne določbe:
– Višina štipendije se letno usklajuje
z višino drugih štipendij, ki se izplačujejo
iz občinskega proračuna in bo določena na
podlagi sprejetih sredstev proračuna, števila
prijavljenih kandidatov in zadnjega šolskega
uspeha posameznega kandidata, vendar ne
več kot 120 EUR /mesec.
4. Vsebina vloge
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na
sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, in sicer obvezno na predpisanem
obrazcu »Vloga za dodelitev sredstev na
področju kmetijstva v Občini Trebnje za
leto 2012«, ki ga dobijo na Občini Trebnje,
v sprejemni pisarni (soba št. 2), na Oddelku za gospodarstvo ali na internetni strani:
http://www.trebnje.si/.
Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti tudi pisno ponudbo za izvedbo v programu določenih nalog
in predvideti višino potrebnih sredstev ter
vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe,
določene v tem razpisu.
5. Obravnava vlog in postopek odobritve
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavljeni tudi na internetni
strani Občine Trebnje: http://www.trebnje.si/.
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana za-
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vržene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.
Komisija bo opravila pregled prispelih
vlog in pripravila predlog prejemnikov pomoči. Komisijo sestavljajo člani Odbora za
kmetijstvo in gozdarstvo pri Občinskem svetu Občine Trebnje. Komisija bo v vseh fazah
postopka v skladu s 35. členom Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11 in 69/11)
dosledno spoštovala določbe o izogibanju
nasprotju interesov. O dodelitvi sredstev po
tem razpisu odloča na predlog strokovne
komisije, župan Občine Trebnje s sklepom.
Medsebojne obveznosti med Občino Trebnje in upravičencem se uredijo s pogodbo.
6. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu, vsak delovni
dan, na tel. 07/348-11-38 (Alja Rabzelj), e-naslov: silva.slak@trebnje.si, ali v prostorih občinske uprave Trebnje, Oddelek za
gospodarstvo, II. nadstropje, pisarna št. 20.
7. Rok, do katerega morajo biti vložene
vloge: vloge morajo biti oddane do 30. 5.
2012, oziroma za ukrep št. 9 najpozneje do
17. 9. 2012.
Občina Trebnje
Št. 9/12
Ob-2394/12
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325
Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki, na
podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/11), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11), Sklepa o načrtu ravnanja
z nepremičnim premoženjem MO Velenje
za leto 2012 (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 29/10, 23/11 in 2/12), Sklepa o načrtu
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šoštanj za leto 2012 (Uradni list Občine
Šoštanj, št. 12/11) in Sklepa Sveta Občine
Šmartno ob Paki o sprejetju letnega načrta
prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2012 (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 1/2012), objavljajo
javni razpis
za prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalci
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje,
Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325
Šoštanj in
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob
Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki,
ki so solastniki nepremičnine, ki je predmet prodaje.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je apartma v naselju
Mareda, ki se nahaja v Novigradu v Republiki Hrvaški. Apartma št. 209229 se nahaja
na lokaciji 2 in v objektu 9, ter meri 38,72 m2.
Prodajalke so solastnice apartmaja. Vpis
v zemljiško knjigo še ni urejen, lastništvo
prodajalk se izkazuje s prodajno pogodbo (Ugovor o prodaji stana br. 208/86/MP)
in predlogom za vpis v zemljiško knjigo.
Izhodiščna cena nepremičnine je
1.310,00 EUR/m2 oziroma 50.723,20 EUR
brez vključenih davščin.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo
ponudbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: www.velenje.si, v pi-

sni obliki pa pri Zdravki Vasiljević Rudonić
v Uradu za javne finance in splošne zadeve
Mestne občine Velenje.
III. Pogoji prodaje
1. Apartma se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.
2. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu
obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo.
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske
pravice bodo prodajalci izdali kupcu po prejemu celotne kupnine.
3. Kupec plača davek na promet nepremičnin ter nosi vse stroške v zvezi s prodajo
in prenosom lastništva. Davek na promet
nepremičnin znaša 5 % od kupnine, ki bo
dosežena s tem zbiranjem ponudb in dogovorjena s prodajno pogodbo. Davek na
promet nepremičnin je določen z Zakonom
o davku na promet z nepremičninami oziroma Zakonom o porezu na promet nekretnina, ki velja na območju Republike Hrvaške.
4. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne
sklene kupoprodajne pogodbe v določenem
roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalcev.
5. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku
8 dni od izstavitve računa. Plačilo kupnine
v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
6. Na javnem razpisu uspe ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno za apartma, ki
je predmet razpisa in izpolnjuje vse pogoje, predpisane v točki IV – pogoji sodelovanja. Kolikor bo med prejetimi ponudbami
več najugodnejših ponudb, bo Komisija za
vodenje postopka prodaje apartmaja v Maredi (v nadaljevanju: komisija) med najugodnejšimi ponudniki opravila javno dražbo,
pri čemer bo za izklicno ceno določila ceno,
ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
IV. Pogoji sodelovanja
1. Na razpisu lahko sodelujejo državljani
Republike Hrvaške in pravne osebe s sedežem v Republiki Hrvaški, fizične ali pravne
osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije oziroma imajo sedež v državi
članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma
kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se
izkazuje z izpisom iz AJPES.
Na razpisu lahko sodelujejo tudi fizične
osebe, ki niso državljani Republike Hrvaške,
Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije in pravne osebe, ki nimajo
sedeža v Republiki Hrvaški, Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije,
vendar pod pogojem vzajemnosti oziroma
recipročnosti, če soglasje za to poda minister za zunanje zadeve Republike Hrvaške,
po predhodno pridobljenem mnenju ministra
za pravosodje Republike Hrvaške.
2. Ponudnik mora obvezno vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od
izhodiščne cene na podračun EZR Mestne
občine Velenje, št. SI56013330100018411,
z obveznim sklicem na št. SI11
76333-7111002-04000012, SWIFT CODE:
BSLJSI2X, koda namena: ADVA.
V. Ponudba
Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:
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1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
2. 2.1. Pogoji za ponudnike, ki so fizične
ali pravne osebe z državljanstvom Republike Hrvaške, Republike Slovenije ali druge
države članice Evropske unije oziroma pravne osebe s sedežem v Republiki Hrvaški,
Republiki Sloveniji ali drugi državi članici
Evropske unije:
a) fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu
(potni list, osebna izkaznica),
b) pravne osebe: izpis iz AJPES oziroma
pristojne institucije države ponudnika, ki izkazuje sedež pravne osebe.
2.2. Pogoji za ponudnike, ki niso državljani Republike Hrvaške, Republike Slovenije ali druge države članice oziroma ki nimajo sedeža v Republiki Hrvaški, Republiki
Sloveniji ali drugi državi članici:
Poleg dokumentov iz točk a.) oziroma
b.), navedenih pod razdelkom 2.1., morajo
ponudniki predložiti še potrdilo o vzajemnosti ter soglasje Ministra za zunanje zadeve
Republike Hrvaške.
3. Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa, ki vsebuje tudi izjavo ponudnika, da ponudba velja še 90 dni
od dneva odpiranja ponudb (priloga št. 2).
4. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 3).
5. Podpisan in žigosan vzorec kupoprodajne pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga št. 4).
6. Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izhodiščne cene brez DDV, na
podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
št. 01333-0100018411, z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141998-02122011,
SWIFT
CODE:
BSLJSI2X
IBAN:
SI56013330100018411.
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če je predložena prodajalcu najkasneje do
vključno 24. 5. 2012 do 10. ure, v glavni pisarni Mestne občine Velenje, Titov
trg 1, 3320 Velenje (kletna etaža). Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti
ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana.
Na ovojnici mora biti vidno označen naslov
prodajalca in pripis »Ne odpiraj – Javno
zbiranje ponudb – Prodaja apartmaja v Maredi«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naslov in žig ponudnika. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi
št. 305/III v 3. nadstropju upravne stavbe
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje,
dne 24. 5. 2012, ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri
odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija in vse ponudnike obvestila
o izboru v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
ponudil najvišjo kupnino.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe in lahko začeti postopek do sklenitve
pogodbe ustavi, pri čemer bodo povrnjeni
stroški ponudnikom v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom nepremičnine v času

ska Bistrica za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 108/11, z dne 29. 12. 2011) in Pravilnika
o nadomestitvi dela plače pripravnikov in
za novo zaposlene osebe na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila
Snežnik št. 5, z dne 31. julija 2003 in št. 4,
z dne 30. 6. 2006, spremembe in dopolnitve;
v nadaljevanju: pravilnik) objavlja

razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Velenje pri Bojanu Čampi,
od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro,
na tel. 00386-41-635-206.
Mestna občina Velenje
Občina Šoštanj
Občina Šmartno ob Paki
Št. 410-156/2012
Ob-2397/12
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja na
podlagi določil Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 108/11, z dne 29. 12. 2011)
javni razpis
za sofinanciranje organizacije
in izvedbe prireditve
»Gobarski praznik 2012«
v Občini Ilirska Bistrica
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Gobarski praznik 2012« v Občini Ilirska Bistrica.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini do 1.600,00 EUR.
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne
organizacije in društva ter pravne in fizične
osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica.
Rok za izvedbo prireditve je v času med
15. 10. 2012 in 31. 10. 2012.
Prijave morajo biti oddane na razpisni
dokumentaciji, ki je od dneva objave tega
javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Prijava mora biti oddana v zapečateni
ovojnici in ustrezno označena. Na prednji
strani ovojnice mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Gobarski praznik 2012«.
Obravnavane bodo tiste pisne prijave,
ki bodo prispele do ponedeljka, dne 14. 5.
2012, do 9. ure, priporočeno po pošti na
naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do
tega roka vložene neposredno v sprejemni
pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki
jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica.
Odpiranje prijav bo v ponedeljek, dne 14. 5.
2012, ob 12. uri. Odpiranje prijav ni javno.
Predlagatelji bodo o izbiri predvidoma obveščeni v roku trideset dni od odpiranja prijav.
Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osem dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni.
Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki
jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se s sklepom zavržejo.
Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih vlagateljev. Merila za izbor najboljšega
ponudnika so sestavni del razpisne dokumentacije.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
prijavitelji dobijo na tel. 05/711-23-15, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski
pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 100-3/2012
Ob-2398/12
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Ilir-
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javni razpis
za nadomestitev dela plače pripravnikov
in za novo zaposlene osebe na območju
Občine Ilirska Bistrica v letu 2012
1. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril za izbor prejemnikov sredstev
Predmet javnega razpisa je nadomestitev dela plače pripravniku ali novo zaposleni
osebi na območju Občine Ilirska Bistrica, ko
delodajalec zaposli brezposelno osebo, ki
je iskala prvo zaposlitev. Namen nadomestitve dela plače pripravniku je povečevanje
možnosti zaposlovanja pripravnikov ali zaposlovanja ljudi, ki še niso bili zaposleni, na
območju Občine Ilirska Bistrica.
Finančna sredstva na podlagi tega razpisa in pravilnika lahko pridobi izvajalec –
delodajalec, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke
tega razpisa in, ki v času od 1. 1. 2012 in
najkasneje do 31. 12. 2012, realizira zaposlitev pripravnika ali brezposelne osebe,
ki išče prvo zaposlitev, na območju Občine
Ilirska Bistrica.
Nadomestitev dela plače se odobri za
dobo enega leta od zaposlitve osebe, za
katero je bila odobrena nadomestitev dela
plače (oziroma za čas opravljanja pripravništva).
Z zaposlitvijo oseb iz prvega odstavka
tega člena mora delodajalec odpreti novo
zaposlitev. Nove zaposlitve nastale na podlagi zaposlitve pripravnikov oziroma zaposlitve oseb, ki še niso bile zaposlene, za
katere se namenja sredstva za nadomestitev dela plače, morajo biti po prenehanju
prejemanja nadomestitve dela plače ohranjene vsaj za enako dobo, kot je trajalo
prejemanje pomoči.
2. Finančna sredstva na podlagi tega
razpisa in pravilnika lahko pridobi izvajalec
– delodajalec (vse statusne oblike):
– z območja Občine Ilirska Bistrica, ki
izkaže pripravljenost, da pripravniku ali osebi, ki išče prvo zaposlitev, katera ima stalno
bivališče na območju Občine Ilirska Bistrica, omogoči pridobitev ustreznih delovnih
izkušenj in opravljanje pripravniškega oziroma strokovnega izpita in novo zaposlitev
po prenehanju prejemanja pomoči ohrani
vsaj za enako dobo, kot je trajalo prejemanje pomoči,
– ki ima v času veljavnosti izvajanja sofinanciranja registriran sedež in obratuje
v Občini Ilirska Bistrica,
– ki je registriran in predloži dokazilo
o registraciji – izpisek iz sodnega registra
(za gospodarske družbe); potrdilo, da je
vpisan pri davčnem organu – priglasitveni
list (za samostojne podjetnike); dokazila ne
smejo biti starejša od 30 dni,
– ki bo zagotovil mentorja za pripravnike,
– priloži krajši opis podjetja in delovnega
mesta, na katerega se bo zaposlila oseba
ter navede in obrazloži razloge za odprtje
nove zaposlitve,
– ki bo s pogodbo prevzel določene obveznosti ter v primeru zaposlitve pripravnika
posredoval končno poročilo o realizaciji programa pripravništva,
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– ki bo ob dostavitvi poročila o realizaciji
koriščenja dodeljene pomoči dostavil tudi
fotokopijo obrazca M1/M2,
– ki ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije (za gospodarske družbe) – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– predloži potrdilo, da ima poravnane vse
davke in prispevke, določene z zakonom –
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– ki predloži izjavo, da v zadnjem mesecu pred prijavo na razpis na istih oziroma
podobnih delovnih mestih, za katera uveljavlja vlogo za sofinanciranje, ni zmanjšal skupnega števila zaposlenih in dostavil
podatke, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje kriterija novih zaposlitev iz tretjega odstavka 2. člena pravilnika, ki določa: »Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja
na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi
s povprečjem preteklih dvanajstih mesecev. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev ni
potrebna, če je obstoječe delovno mesto
postalo nezasedeno zaradi prostovoljnega
odhoda, upokojitve, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa ali zakonite odpustitve zaradi razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in ne kot rezultat presežnih
delavcev.«,
– ki predloži izjavo, da ni prejel sredstev
oziroma koliko sredstev je že prejel za isti
namen iz kakšnega drugega javnega vira,
– ki predloži izjavo, da jamči za resničnost in točnost podatkov.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za nadomestitev dela plače pripravniku le
pod pogojem, da za isti namen niso prejeli
sredstev iz državnih ali mednarodnih virov,
do maksimalnega obsega sredstev v skladu z zakonodajo. Sredstva se posameznim
upravičencem lahko dodeli, če pomenijo
vzpodbudo za realizacijo namena in cilja
povečevanja možnosti zaposlovanja pripravnikov ali zaposlovanja ljudi, ki še niso
bili zaposleni, na območju Občine Ilirska
Bistrica oziroma so za to nujno potrebna.
Sredstva se dodeljujejo po shemi pomoči »de minimis«, odobreni Občine Ilirska Bistrica z mnenjem št. priglasitve:
M004-5880416-2007, z dne 11. 12. 2007 in
dopolnitve mnenja št. M004-5880416-2007/I
z dne 18. 2. 2009 in so državna pomoč, zato
se pri dodeljevanju in poročanju o dodeljenih
pomočeh upošteva področna zakonodaja.
3. Merila za izbor:
Prednost pri dodeljevanju sredstev
imajo:
– delodajalci s področja gospodarstva,
– delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti pripravnika oziroma osebo, ki išče prvo
zaposlitev, za nedoločen čas, podrejeno pa
delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti navedene osebe za določen čas najmanj za
dobo predpisano s pravilnikom in tem razpisom, kjer imajo prednost tisti, ki ga zaposlijo
za daljšo dobo,
– v primeru izpolnjevanja enakih pogojev
ima pri zaposlovanju pripravnikov prednost
pripravnik z doseženim boljšim uspehom
v zadnjem letu izobraževanja.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet javnega razpisa:
Višina sredstev tega razpisa je 19.000,00
EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Ilirska Bistrica za leto 2012 (Uradni
list RS, št. 10/11, z dne 29. 12. 2011), proračunska postavka 4001001 Pripravništvo
– prve zaposlitve, konto 410208).
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Pripravniku oziroma novo zaposleni osebi se nadomesti največ do 50 % izhodiščne
plače (I. bruto) za posamezni tarifni razred
po splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo ali za negospodarske dejavnosti glede
na to, za katero področje se dodelijo sredstva za nadomestitev dela plače, za katerega je delodajalec uspel s prijavo na razpisu.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za nadomestitev dela plače pripravnika in opremljenost vlog
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev,
vendar najdlje do 9. novembra 2012.
Zaključitev Javnega razpisa pred objavljenim rokom se objavi na enak način kot
sam Javni razpis. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vloge upravičenci lahko oddajo osebno
ali po pošti priporočeno ali s povratnico.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici
na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Vloge morajo
imeti oznako: »Ne odpiraj – javni razpis –
Nadomestitev dela plače.«
6. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo
prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Pravočasne in popolne vloge bo odprla,
pregledala in ocenila tri članska komisija,
ki jo imenuje župan in jo sestavljata dva
delavca občinske uprave in en član Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica. Komisija sestavi predlog za razdelitev sredstev,
ki ga predloži v obravnavo županu. Slednji
bo na podlagi poročila komisije, pogojev in
meril tega razpisa ter predpisanih kriterijev
uporabe proračunskih sredstev s sklepom
odločil o prejemniku.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku treh dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge dopolnijo, v roku treh dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil,
se zavrže.
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa praviloma v roku 30 dni od datuma vložitve prijave.
7. Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
v sprejemni pisarni, vsak delovni dan, do
izteka prijave na razpis. Prav tako je razpisna dokumentacija na razpolago na spletni
strani Občine Ilirska Bistrica, http://www.ilirska-bistrica.si.
Druge informacije o javnem razpisu lahko vlagatelji dobijo na tel. 05/711-23-15, pri
Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 410-155/2012
Ob-2399/12
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja na
podlagi določil Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 108/11, z dne 29. 12. 2011)
javni razpis
za sofinanciranje organizacije
in izvedbe prireditve »Mala južna 2012«
v Občini Ilirska Bistrica
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Mala
južna 2012« v Občini Ilirska Bistrica.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini do 1.600,00 EUR.
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne
organizacije in društva ter pravne in fizične
osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica.

Rok za izvedbo prireditve je v času med
15. 8. 2012 in 31. 8. 2012.
Prijave morajo biti oddane na razpisni
dokumentaciji, ki je od dneva objave tega
javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Prijava mora biti oddana v zapečateni
ovojnici in ustrezno označena. Na prednji
strani ovojnice mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Mala južna 2012«.
Obravnavane bodo tiste pisne prijave,
ki bodo prispele do ponedeljka, dne 14. 5.
2012, do 9. ure, priporočeno po pošti na
naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do
tega roka vložene neposredno v sprejemni
pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki
jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica.
Odpiranje prijav bo v ponedeljek, dne 14. 5.
2012, ob 10. uri. Odpiranje prijav ni javno.
Predlagatelji bodo o izbiri predvidoma obveščeni v roku trideset dni od odpiranja prijav.
Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osem dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni.
Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki
jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se s sklepom zavržejo.
Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih vlagateljev. Merila za izbor najboljšega
ponudnika so sestavni del razpisne dokumentacije.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
prijavitelji dobijo na tel. 05/711-23-15, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski
pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 430-0022/2012-1
Ob-2401/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09 – ZIPRS1011), Odloka o proračunu
Mestne občine Murska Sobota za leto 2012
(Uradni list RS, št. 11/12) in 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 49/10) objavlja Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska
Sobota,
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja
društvene dejavnosti v Mestni občini
Murska Sobota v letu 2012 na področju
kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi
dejavnostmi
I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša 3.200 EUR.
III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom
povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na
območju Mestne občine Murska Sobota.
IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu:
– registracija pravne osebe v skladu
s predpisi, ki urejajo društva;
– delovanje na področju kmetijstva in
s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
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– realno izvedljiv program dela za leto
2012;
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve
(obrazca 1 in 2) in zahtevane priloge navedene v razpisni dokumentaciji;
– pri podaji vloge, je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, s spremembami).
V. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma
zveze,
– zagotavljanje čim širše predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Mestne občine Murska Sobota,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,
– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa.
VI. Upravičeni stroški: upravičeni stroški povezani z delovanjem društva oziroma
zveze.
VII. Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov. Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni od vključno 1. 1. 2012. Dodeljena
sredstva se morajo porabiti v letu 2012.
VIII. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka javnega razpisa na voljo med uradnimi urami na Mestni občini Murska Sobota,
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota,
soba št. 8 (Silvija Kouter) in na spletni strani: www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi/kmetijstvo.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota, ali na tel. 02/525-16-63,
kontaktna oseba je Silvija Kouter.
IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je 21. 5. 2012, do
12. ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni
mestne občine. Predložena vloga mora biti
v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na
hrbtni strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja, in na sprednji strani označen
z oznako »Ne odpiraj – vloga« s pripisom
»Pospeševanje društvene dejavnosti – kmetijstvo«.
X. Obravnava vlog
Odpiranje vlog vodi komisija in bo 21. 5.
2012, ob 12.30.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni
dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve
sredstev odloči župan s sklepom.
O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku
petnajst dni po odločitvi in prejemnik pozvan
k podpisu pogodbe. Če se v roku osem dni
od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku osmih dni od odpira-

6. Interesenti za najem poslovnega prostora morajo kot jamstvo za resnost ponudbe nakazati lastniku tri mesečne najemnine,
v višini, ponujeni v njihovi ponudbi. Potrdilo
o vplačanem jamstvu je potrebno priložiti
k ponudbi. Jamstvo za resnost ponudbe interesenti nakažejo na račun pri Banki Slovenija z UPN obrazcem:
– koda namena: ADVA,
– namen: jamstvo,
– BIC banka prejemnika: BSLJSI12x,
– IBAN: SI56013290100018122,
– referenca: SI00 002-2010000,
– ime in naslov: proračun Občine Tr
bovlje.
7. Ponudnik bo sklenil najemno pogodbo
po principu videno–najeto in kakršnikoli posegi v prostor, za katere je potrebno soglasje lastnika prostora, so prepovedani.
8. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu v roku 15 dni po prejemu najemne pogodbe skleniti to pogodbo.
V primeru, da pogodbe ne želi skleniti v navedenem roku, lahko lastnik zadrži vplačano
jamstvo za resnost ponudbe.
9. Lastnik si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, najemne pogodbe
ne sklene z nobenim ponudnikom, župan
pa lahko kadarkoli do sklenitve pogodbe že
začeti postopek ustavi.
10. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil plačilo najvišje najemnine.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe, z višino ponujene najemnine, ki bo
enaka ali višja od vrednosti primerne najemnine.
13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v petnajstih dneh od opravljene
izbire.
14. V primeru, da interesent ne uspe na
javnem razpisu, se mu plačano jamstvo za
resnost ponudbe vrne v roku 15 dni od dneva izbire najemnika. Interesentu, s katerim
bo sklenjena najemna pogodba, se jamstvo
za resnost ponudbe prekvalificira v varščino
in se poravna z zadnjimi najemninami oziroma se porabi za poplačilo morebitne škode.
15. Interesenti lahko podrobnejše informacije pridobijo po tel. 03/56-27-912 oziroma 03/56-27-976.
16. Vse interesente, ki so predložili vloge
za najem poslovnih prostorov in so interesenti za najem teh poslovnih prostorov pozivamo, da vloge ustrezno dopolnijo glede na
zahtevane pogoje po tem razpisu.
Občina Trbovlje

nja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je sedem dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki
jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni,
se zavrže.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa
o dodelitvi sredstev na naslov Mestne občine Murska Sobota v roku osem dni od
prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi
je dokončna. Prepozno vložena pritožba se
zavrže.
XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
mora prejemnik vsa pridobljena sredstva
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve
sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in
sicer:
– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 0142/2012
Ob-2402/12
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10)
in Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov
z javnim zbiranjem ponudb
1. V najem se oddaja naslednji poslovni
prostor:
– poslovni prostor v kletni etaži stavbe,
z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 25,10 m2, ki je primeren za trgovsko
dejavnost.
2. Poslovni prostor se daje v najem za
določen čas petih let z možnostjo podaljšanja.
3. Najemnina bo določena sporazumno,
vendar ne nižja od vrednosti primerne najemnine, ki je določena na podlagi poročila
pooblaščenega cenilca.
Neto vrednost primerne najemnine je
naslednja:
– prostor v kletni etaži stavbe, z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri
25,10 m2: 125,50 EUR/mesec.
4. Ponudbe interesentov morajo biti poslane priporočeno po pošti, na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, z oznako »Javni
razpis za oddajo poslovnega prostora«, najkasneje do 8. 5. 2012.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra
ali iz drugega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni dokument.
Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje
točne osebne podatke, in sicer: svoj naziv,
ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, predmet najema, ponujeno
neto višino najemnine. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravne osebe in s.p.), potrdilo o plačani
varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse
razpisne pogoje, določene v tem javnem
razpisu. Ponudba mora biti podpisana in
mora vsebovati opis in program dejavnosti
v razpisanem prostoru.
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Št. 410-168/2012
Ob-2415/12
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Medvode za
programsko obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu
Občine Medvode za leto 2012, občinska
uprava Občine Medvode objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Medvode
v letu 2012
I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in
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razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2012
v okvirni višini 85.000 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 (ukrep po pravilniku)

Višina
sredstev

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(ukrep 1)

52.000 EUR

2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 7)

18.000 EUR

3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah

15.000 EUR

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep 1. in 2. točke poglavja II:
– nosilci kmetijskih gospodarstev –
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov,
imajo sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v
nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrep iz 3. točke poglavja II:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci.
(3) za sredstva 4. točke poglavja III.:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Medvode.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – ukrep 1
Okvirna višina razpisanih sredstev je
52.000 EUR (PP 4.4.1.1).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali.
Predmet podpore:
a. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo (sušilne naprave, puhalniki
in razmetalniki);
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme (specialna mehanizacija – kosilnice, samonakladalne prikolice za seno, obračalniki, zgrabljalniki, freze, specialne sejalnice
in česala);
– naložbe v posodobitev hlevov (boksi za
teleta z napajalniki in pregrade za govedo);
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi dejavniki.
b. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi.

Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja ali posestni list, ki ni starejši od 3 mesecev,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov: ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov
(GERK 1221) ali ostalih trajnih nasadov
(GERK 1240, 1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
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– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 50 %
upravičenih stroškov investicije na območjih z omejenimi dejavniki oziroma do 40 %
upravičenih stroškov za ostala območja,
– najvišji znesek dodeljene pomoči
posameznemu podjetju ne sme preseči
400.000 EUR v obdobju treh proračunskih
let.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih
treh letih niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode za področje kmetijstva.
2. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu – ukrep 7
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
18.000 EUR (PP 4.4.1.1).
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov
usposabljanja – subvencija udeležencem
izobraževanja na strokovnih ekskurzijah je
do 75 % oziroma največ 100 EUR,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje,
– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih
prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na
tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
– stroški publikacij kot so katalogi ali
spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane
z običajnimi operativnimi stroški podjetja,
na primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe, da
ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti
kmetijskega gospodarstva,

– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi
za to pooblaščena pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 50 %
upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
500 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih
treh letih niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode za področje kmetijstva.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Medvode v letu 2012«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec lahko zainteresirani dobijo v razpisanem roku v Oddelku za proračun in finance Občine Medvode ali na
sedežu Kmetijsko svetovalne službe ali na
spletnem mestu: www.medvode.si.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2012,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od

– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev.
Upravičenci:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.),
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100 % upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev in
ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev je
15.000 EUR (PP 4.4.1.1).
Cilj ukrepa
Povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetijah.
Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji – sredstva za izdelavo projektov;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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.
Kolikor prejemnik iz neupravičenih razlogov
odstopi od pogodbe, ni upravičen do državnih pomoči iz občinskega proračuna naslednjih pet let.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
proračun Občine Medvode za leto 2012.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
vključno 4. 6. 2012, do 12 ure, oziroma mora
biti najpozneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka.
Prepozne in nedovoljene vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji
bodo o tem posebej obveščeni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
VIII. Mesto oddaje vloge
Vlogo je potrebno posredovati na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode. Vloga mora biti
oddana v zapečatenem ovitku z oznako »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis – kmetijstvo«. Vloge sprejemamo tudi ob uradnih
delovnih dnevih oziroma v času uradnih ur,
na Občini Medvode, Oddelek za proračun in
finance oziroma v tajništvu občine.
Kontaktne osebe:
– Občina Medvode, Oddelek za proračun in finance, Cesta komandanta Staneta
12 (tel. 361-95-18 – Sanja Malej ali po e-pošti: malej@medvode.si),
– Kmetijska
svetovalna
služba
(tel. 361-82-86 – Mojca Lovšin in Primož Ločniškar ali po e-pošti: mojca.lovsin@lj.kgzs.si
oziroma primoz.locniskar@lj.kgzs.si).
Informacije o razpisu so objavljene na
spletnih straneh Občine Medvode: www.
medvode.si.
Občina Medvode
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Javne dražbe
Št. 12-020-000124
Ob-2410/12
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, ki jo zastopa
direktor Franc Dolenc, v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno dražbo
za prodajo osebnega vozila
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe in prodajalca: Agencija za pošto in
elektronske komunikacije, Stegne 7, 1000
Ljubljana.
2. Predmet prodaje je:
Vozilo:
– osebni avtomobil: znamka NISSAN
PATHFINDER, tip R51-C01 4/2.0,
– registrska številka: vozilo odjavljeno
iz prometa,
– leto izdelave: 2007,
– datum prve registracije: 26. 4. 2007,
– vrsta goriva: diesel,
– število sedežev: 7,
– barva vozila: črna – kovinska, E9D,
– identifikacijska
številka:
VSKJVWR51UO199427,
– delovna prostornina motorja: 2.488
ccm,
– moč motorja: 126 kW,
– tip motorja: YD25,
– oblika ali namen karoserije: AF večnamensko vozilo,
– št. prevoženih km: cca 84.500 km,
– vozilo izkazuje pričakovano fizično zastaranje, bilo je redno vzdrževano in ima
standardno opremo.
3. Pogoji prodaje na javni dražbi
Vrednost vozila je bila ocenjena na
podlagi izvedenskega mnenja marca 2012
in predstavlja začetno izklicno ceno.
Vozilo se bo prodalo dražitelju, za ka
terega bo komisija ugotovila, da je ponudil
najvišjo ceno.
4. Izklicna cena: za vozilo: 14.500,00
EUR.
5. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 200 EUR.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal v roku 8 dni po zaključeni javni dražbi. Plačilo celotne kupnine
v prej navedenem roku je bistvena sesta
vina pravnega posla. Stroške prepisa vozil
plača kupec.
7. Drugi pogoji:
– vozilo je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 8 dni
po končani dražbi plačati celotno kupnino
in skleniti z naročnikom prodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne plača celotne
kupnine in ne sklene prodajne pogodbe
v predpisanem roku, je postopek javne
dražbe razveljavljen, vplačano varščino pa
prodajalec zadrži;
– kupec mora prevzeti avtomobil v roku
8 dni od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo oziroma
prepisom vozila poravna kupec.

8. Pogoji za udeležbo na dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo doma
če in tuje pravne in fizične osebe, ki pred
začetkom javne dražbe za vsako izmed
vozil, pri dražbi katerega želijo sodelovati,
ki vplačajo varščino v višini 10 % izklicne
cene, katero nakažejo na podračun pri UJP
01100-6370284040, z obveznim sklicem na
št. 01-2012;
– dražitelji se morajo pred pričetkom jav
ne dražbe izkazati s potrdilom o plačani
varščini v znesku 10 % izklicne cene posa
meznega vozila. Neuspelim dražiteljem se
bo varščina vrnila v roku 8 dni po opravljeni
javni dražbi brez obresti, najugodnejšemu
dražitelju pa se varščina všteje v kupnino;
– če kupec ne poravna celotne kupnine
v roku 8 dni od izstavitve računa, prodajalec
obdrži varščino in se ta ne všteje v kupni
no, temveč je kupec dolžan plačati celotno
kupnino;
– prodajalec je na podlagi te javne draž
be zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe
z uspelim dražiteljem.
9. Kraj in čas dražbe: javna dražba bo
potekala v torek, dne 22. 5. 2012, ob 14. uri,
v prostorih Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana.
10. Dodatne informacije: vozila si je mogoče ogledati dne 17. 5. 2012, od 9. do
11. ure, na parkirnem prostoru prodajalca.
11. prodajalec lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrne morebitno vplačana var
ščina.
Besedilo dražbe je objavljeno tudi na
spletni strani Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, www.
apek.si, v rubriki Razpisi.
Dodatne informacije v zvezi s potekom
javne dražbe dobite na tel. 01/583-63-00.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
Št. 900-3/2012
Ob-2414/12
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 z oznako PO2, v skupni izmeri
67,59 m2, z id. znakom 2677-57-5, ki se
nahaja v pritličju poslovne stavbe, na naslovu Prijateljeva ul. 2 v Ljubljani, parc.
št. 8/6, k.o. 2677-Prule. Parc. št. 8/6, k.o.

2677-Prule je obremenjena z nepravo
stvarno služnostjo v korist Telekom Slovenije d.d. za dobo 30 let oziroma za čas
trajanja javnega komunikacijskega omrežja. Za stavbo na Prijateljevi ul. 2, Ljubljana
poteka postopek vzpostavljanja etažne lastnine. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela
v katastru stavb.
Ker etažna lastnina v zemljiški knjigi še
ni vzpostavljena, bo vpis v zemljiško knjigo
mogoč na parc. št. 8/6, k.o. 2677-Prule v deležu 4784/10.000, ki v naravi predstavlja
samo poslovni prostor PO2, z id. znakom
2677-57-5. Ker naveden delež ni dokončen,
se je kupec dolžan obvezati, da bo sodeloval pri vzpostavljanju etažne lastnine, pri
čemer je seznanjen z dejstvom, da je lahko
solastniški delež na stavbi drugačen.
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, drugih bremen je prosta. Kupec bo
z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni
pogodbi.
Izklicna cena: 111.523,50 EUR.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba.
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine 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 15. 5.
2012, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom
ob 10.45.
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
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lahko v skladu s pravnim redom Republike
Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, 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).
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
7.4 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 poslovni prostor PO2 na
Prijateljevi ul. 2«
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,
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.
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Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.
Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 2012/000126
Ob-2426/12
Občina Hoče -  Slivnica, Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o proračunu Občina Hoče -  Slivnica za leto 2012
(MUV, št. 27/2011) in Letni načrt ravnanja
s stvarnim premoženjem Občine Hoče - 
Slivnica za leto 2012 (MUV, št. 27/2011)
objavlja
1. javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Hoče - Slivnica
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Hoče -  Slivnica, Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče, ki jo zastopa župan
Jožef Merkuš (matična št. 1365568000,
davčna št. 24685844).
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
Nezazidana stavbna zemljišča parc.
št. 386/1, v izmeri 4.250 m2, 386/2, v izmeri
369 m2, 386/3, v izmeri 94.596 m2, 387,
v izmeri 3.506 m2, 392/6, v izmeri 1.320 m2,
392/7, v izmeri 1.320 m2, 392/8, v izmeri
1.320 m2, 392/9, v izmeri 1.320 m2, 392/10,
v izmeri 1.320 m2, 392/11, v izmeri 1.320 m2,
392/12, v izmeri 1.320 m2, 392/13, v izmeri
1.320 m2, 392/14, v izmeri 1.320 m2, 392/15,
v izmeri 1.320 m2, 392/16, v izmeri 1.320 m2,
392/17, v izmeri 1.320 m2, 392/18, v izmeri 1.320 m2, 392/19, v izmeri 1.320 m2,
392/20, v izmeri 1.320 m2, 392/21, v izmeri
1.320 m2, 392/22, v izmeri 1.320 m2, 392/23,
v izmeri 3.010 m2, 392/24, v izmeri 833 m2,
392/25, v izmeri 131.547 m2, 389, v izmeri
9.097 m2, 404/1, v izmeri 2.110 m2, 381,
v izmeri 322 m2, 420/2, v izmeri 2.159 m2,
*68, v izmeri 125, vse k.o. 705 Slivnica in
parc. št. 11/3, v izmeri 3.002 m2, 11/4, v izmeri 2.272 m2, 11/5, v izmeri 6.085 m2, 14/5,
v izmeri 3.783 m2, 11/13, v izmeri 11.349 m2,
11/17, v izmeri 401.592 m2, 11/20, v izmeri
99.674, vse k.o. Čreta.
Vsa navedena zemljišča se nahajajo na
območju Slivnice in Črete ter tvorijo enoten
kompleks. V skladu s prostorskimi akti so
vsa zemljišča po namenski rabi opredeljena
kot stavbna zemljišča – druga ureditvena
območja za poselitev. Podrobnejša namenska raba zemljišč je opredeljena kot območje za šport in turizem (površine za golf).
Skupna velikost zemljišč znaša 802.121 m2.
Zemljišča so prosta stvarnih in finančnih
bremen.
Izklicna vrednost: 10.180.055,00 €.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine za vse nepremičnine je
1.000,00 €.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: najuspešnejši dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa in
ima Občina Hoče - Slivnica pravico zadržati
vplačano varščino.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od
sklenitve prodajne pogodbe na transakcij-

ski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na
določen način v določenem roku, se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne
kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno
dovolilo po plačilu celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponovne
javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 17. 5.
2012 ob 15. uri, v prostorih Občine Hoče
-  Slivnica (velika sejna soba), Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče.
Kandidati se morajo 30 min. pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili, navedenimi IX. točki te objave. Če udeleženec
ne predloži zahtevanih podatkov oziroma
ne izpolnjuje navedenih pogojev, ne more
sodelovati na javni dražbi.
VII. Višina varščine: dražitelji morajo do
vključno 14. 5. 2012 plačati varščino v višini
10 % od navedene izklicne cene in sicer na
transakcijski račun Občina Hoče – Slivnica, št. 01360-0100009425, UJP Slovenska
Bistrica.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku
10 dni po opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži. Če dva ali več dražiteljev, ki dražijo isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene.
Če do zvišanja cene ne pride, se varščina
zadrži vsem dražiteljem.
Organizator javne dražbe zadrži varščino
tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem na območju RS oziroma
na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz
registra društev pri upravni enoti (društva)
in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Fizične osebe morajo predložiti izpisek
iz poslovnega registra Slovenije (s.p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled)
ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki
jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki
so enakovredne institucijam, od katerih se
zahtevajo dokazila za slovenske državljane
oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke.
– Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti original pisno no-
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tarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in osebni dokument na vpogled.
– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo upoštevane.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na dodano vrednost in stroške overitve pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno
z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Občine Hoče - 
Slivnica.
XI. Informacije: za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičninah ter dogovor o možnosti ogleda lahko interesenti dobijo na
tel. 02/616-53-26, Maja Krajnc.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Občine Hoče -  Slivnica,
www.hoce – Slivnica.si, pod rubriko Obrazci
in razpisi, pododdelek Razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri
čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.
Občina Hoče - Slivnica

– Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz
registra društev pri upravni enoti (društva)
in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Fizične osebe morajo predložiti izpisek
iz poslovnega registra Slovenije (s.p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled)
ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila,
ki jih izdajajo institucije v njihovih državah,
ki so enakovredne institucijam, od katerih
se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih
in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane
davke in prispevke.
– Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in osebni dokument na vpogled.
– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo upoštevane.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na dodano vrednost in stroške overitve pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno
z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Občine Hoče - 
Slivnica.
XI. Informacije: za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičninah ter dogovor o možnosti ogleda lahko interesenti dobijo na
tel. 02/616-53-12, Metka Meglič.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Občine Hoče -  Slivnica,
www.hoce-slivnica.si, pod rubriko Obrazci
in razpisi, pododdelek Razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri
čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.
Občina Hoče - Slivnica

Št. 2012/000126
Ob-2427/12
Občina Hoče -  Slivnica, Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče, na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o proračunu Občina Hoče -  Slivnica za leto 2012
(MUV, št. 27/2011) in Sprememb in dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Hoče - Slivnica za leto
2011 (MUV, št. 27/2011) objavlja
3. javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Hoče - Slivnica
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Hoče -  Slivnica, Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče, ki jo zastopa župan
Jožef Merkuš (matična št. 1365568000,
davčna št. 24685844).
II. Predmet prodaje in izklicna cena
Nezazidani stavbni zemljišči, parc.
št. 90/1 in 90/5, k.o. 696 Spodnje Hoče.
Navedeni zemljišči se nahajata na območju industrijske cone v Spodnjih Hočah
in sta v skladu s prostorskimi akti po na-

menski rabi opredeljeni kot stavbni zemljišči
– ureditveni območji naselij. Podrobnejša
namenska raba zemljišč je opredeljena kot
površine za proizvodnjo in skladiščenje.
Skupna velikost zemljišč znaša 4.047 m2.
Zemljišči sta prosti stvarnih in finančnih
bremen.
Izklicna vrednost: 323.760,00 €.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine za vse nepremičnine je
500,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Najuspešnejši dražitelj bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa in
ima Občina Hoče - Slivnica pravico zadržati
vplačano varščino.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od
sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na
določen način v določenem roku, se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne
kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno
dovolilo po plačilu celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponovne
javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 17. 5.
2012, ob 14. uri, v prostorih Občine Hoče
-  Slivnica (velika sejna soba), Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče.
Kandidati se morajo 30 min pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili, navedenimi IX. točko te objave. Če udeleženec
ne predloži zahtevanih podatkov oziroma
ne izpolnjuje navedenih pogojev, ne more
sodelovati na javni dražbi.
VII. Višina varščine: dražitelji morajo do
vključno 14. 5. 2012 plačati varščino v višini
10 % od navedene izklicne cene in sicer na
transakcijski račun Občina Hoče – Slivnica, št. 01360-0100009425, UJP Slovenska
Bistrica.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku
10 dni po opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži. Če dva ali več dražiteljev, ki dražijo isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene.
Če do zvišanja cene ne pride, se varščina
zadrži vsem dražiteljem.
Organizator javne dražbe zadrži varščino
tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem na območju RS oziroma
na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.
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Razpisi delovnih mest
Št. 75/2012
Ob-2382/12
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US:
U-I-278/07-17, 4/10, 20/11 in 100/11 Odl.
US: U-I-210/10-10), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/94
Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP)
in tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno
gledališče Drama Ljubljana (Uradni list RS,
št. 56/03, 46/05 in 99/08), Ministrstvo za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport objavlja javni razpis za delovno mesto
ravnatelja javnega zavoda Slovensko
narodno gledališče Drama Ljubljana.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba umetniške ali
humanistične smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela zavoda;
– sposobnost organiziranja in vodenja
dela v kolektivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje dveh svetovnih jezikov, od tega
vsaj enega na višji ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na
visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu
zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih
ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje
slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje
v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo
oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Za višjo raven znanja svetovnega jezika
se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika
ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem
jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do-  ali podiplomsko v državi,
v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII.
stopnjo izobrazbe v okviru študija enega
izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali
več opravljal dela visokošolske zahtevnosti
v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil
izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem
univerzitetnem študiju.
Za osnovno raven znanja svetovnega
jezika se šteje potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji
(šola tujega jezika), potrdilo o udeležbi na
strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno
zaključenem srednješolskem izobraževanju

(V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega
jezika uspešno zaključeno oziroma drugo
ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih
petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. sposobnost organiziranja in vodenja
dela v kolektivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za
katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika;
– izjavo o znanju dveh svetovnih jezikov,
od tega vsaj enega na višji ravni, iz katere
mora biti razvidna vrsta izobraževanja in
izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Minister za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport bo izbranega kandidata,
po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenoval za
ravnatelja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo
o zaposlitvi za določen čas s predsednikom
sveta javnega zavoda Slovensko narodno
gledališče Drama Ljubljana.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – ravnatelj
– SNG Drama Ljubljana« v enaindvajsetih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana, ali na elektronski naslov: ministrstva:
gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša
Cvetkovič, tel. 01/369-58-72.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport
Št. 17/2012
Ob-2395/12
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko, Mariborska cesta 7, Celje, na podlagi
53. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 6/12) in pooblastila rektorja
Univerze v Mariboru, št. 389/2011-527JG

z dne 22. 12. 2011, objavlja prosto delovno
mesto
tajnika Fakultete za logistiko/tajnika
članice, VII/2, m/ž, za mandatno dobo
4 let, za poln delovni čas.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne ali ekonomske smeri (VII/2),
– računalniška znanja: MS Windows,
Word, Excel, internet, e-pošta, el. poslovanje,
– poznavanje visokošolske zakonodaje,
poznavanje študijskih programov in smeri
UM,
– strokovni izpit iz Zakona o splošnem
upravnem postopku,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno znanje angleškega in nemškega jezika,
– imenovanje na funkcijo tajnika oziroma
ustrezno pooblastilo rektorja,
– 60 mesecev delovnih izkušenj s področja: pravnih, ekonomskih in organizacijskih zadev, vodenje večjih organizacijskih
sistemov.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 10 dneh od dneva objave, na naslov: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za logistiko, Mariborska cesta 7,
Celje z oznako: »Ne odpiraj – Razpis za
tajnika FL UM«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo
o izbiri v zakonitem roku.
Univerza v Mariboru,
Fakulteta za logistiko
Ob-2413/12
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08),
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarja Gregorja Mesarja iz Sežane razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju Gregorju Mesarju
v Sežani (za določen čas enega leta).
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4., in 7. točke
prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na
pravniških delih po opravljenem pravniškem
državnem izpitu, od tega najmanj eno leto
pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na
tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Št. 110-14/2012
Ob-2377/12
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09 in 33/11), Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo objavlja
javni poziv
okrožnim in okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega
ali okrajnega sodnika na delo v strokovno
službo Sodnega sveta za polovični delovni
čas. Sodnik bo dodeljen za opravljanje del in
nalog na področju spremljanja, ugotavljanja
ter analiziranja učinkovitosti in uspešnosti
sodišč. Predvideni čas dodelitve je 3 leta.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo
Št. 556
Ob-2355/12
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj (v nadaljevanju:
naročnik), na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo bazena v najem
1. Naziv in sedež organizatorja: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska
ulica 9, 4000 Kranj, tel. 04/20-82-511, faks
04/20-26-718.
2. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine
Predmet oddaje v najem je bazen (dimenzije bazena: dolžina 13,8 m; širina 6 m;
višina 1,2 m – 1,5 m), ki se nahaja v prostorih Zdravstvenega doma Kranj, Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj.
Izhodiščna ocenjena najemnina znaša
100 EUR/mesečno.
3. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Zainteresirani ponudniki morajo v ponudbi priložiti (popolna ponudba):
– izpisek iz sodnega registra za opravljanje dejavnosti oziroma dokazilo o strokovni
usposobljenosti za opravljanje zdravstvene
dejavnosti;
– program sanacije – obnove bazena;
– izdelan program z vrsto dejavnosti, ki
se bo izvajala v najetem prostoru;
– podpisana »Izjava o sprejemanju
razpisnih pogojev« (Priloga 2) in izpolnjen
obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga 1).
4. Pogoji najema
– Bazen se oddaja za določen čas petih
let, z možnostjo podaljšanja.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške (elektrika, ogrevanje vode in
prostorov), stroške rednega vzdrževanja
(skrb za ustreznost kopalne vode …), stroške zavarovanj in varnosti pri bazenu in druge stroške, za katere se stranki dogovorita
z najemno pogodbo.

– Najemnik je dolžan bazen sanirati za
varno delovanje in uporabo.
– Najemnik je dolžan upoštevati odpiralni
čas Zdravstvenega doma Kranj, ki je od ponedeljka do petka, od 6. do 21.30.
– Najemnik je dolžan zagotoviti uporabo
bazena najemodajalcu vsak dan dve uri,
v dopoldanskem in popoldanskem času, za
izvajanje dejavnosti fizioterapije.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v bazen niti ne pridobi nikakršnih pravic na bazenu na podlagi
vlaganj.
– Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa
oziroma najkasneje do 25. v mesecu za
tekoči mesec.
5. Kriteriji za izbiro ponudnika: kriterij
za izbiro ponudnika je vsebina »Izdelanega programa z vrsto dejavnosti, ki se bo
izvajala v najetem prostoru«. Najemodajalec si pridržuje s ponudniki opraviti dodatna
pogajanja.
6. Rok za oddajo ponudbe in način oddaje javne ponudbe
Rok za oddajo ponudb je 15. 6. 2012, do
vključno 12 ure.
Ponudbe z dokazili prinesejo ponudniki
osebno v zapečateni pisemski ovojnici v tajništvo, na naslov; Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj,
ali jih pošljejo priporočeno, pri čemer se šteje, da je ponudba prispela pravočasno, če
prispe v tajništvo najemodajalca do datuma
in ure, ki sta določena za oddajo ponudb.
Ponudbe morajo imeti obvezno oznako
na ovojnici »Ponudba za najem bazena –
ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice mora
biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe bodo po preteku razpisnega
roka komisijsko odprte na dan javnega odpiranja ponudb. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija
ne bo obravnavala.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
7. Ogled in informacije: vsa pojasnila
v zvezi z oddajo v najem in ogledom bazena v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo v tajništvu Osnovnega zdravstva
Gorenjske, OE Zdravstveni dom Kranj, na
tel. 04/20-82-103. Ogled bazena je možen
po predhodnem dogovoru.
8. Odpiranje
Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo dne 15. 6. 2012, ob 12. uri, v prostorih
Osnovnega zdravstva Gorenjske, OE Uprava, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj.
O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni
v 15 dneh od zaključka zbiranja ponudb.
Prepozno prispele, nepravilno označene in
nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane.
9. Drugi pogoji
Najemodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom. Odškodninska odgovornost najemodajalca zaradi ne
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sklenitve pravnega posla s katerim koli ponudnikom je izključena.
Najemna pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena v roku 15 dni od dneva
opravljene izbire ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe v 30 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od
svoje ponudbe.

priloga št. 1
PODATKI O PONUDNIKU

ime, priimek, oz. firma ponudnika:
naslov stalnega bivališča oz.
sedež ponudnika:
davčna številka oz.
id za ddv ponudnika:
EMŠO oz. matična številka:
kontaktna oseba:
elektronski naslov kontaktne osebe:
telefon:
faks:
številka TRR‐ja z navedbo bank:

odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Ponudnik: ……………………….

Kraj in datum, …………………………
(Žig)

Podpis: …….……………………
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priloga št. 2

IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa
za oddajo bazena v najem.

Kraj in datum, …………………………

Ponudnik: ……………………….

(Žig)

Podpis: …….……………………

849

Stran

850 /

Št.

30 / 26. 4. 2012

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Mestna občina Kranj, kot lastnik prostorov dovoljuje Osnovnemu zdravstvu Gorenjske, da
daje v najem prostore in da z njimi upravlja kot dober gospodar.

NAJEMNA POGODBA

dogovorjena in sklenjena med:
1. OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, davčna
številka 90714237, ki ga zastopa direktor Jože Veternik,, univ. dipl. ekon. (v nadaljevanju
najemodajalec)

2. ___________________________________________________(v nadaljevanju najemnik)

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- Da je Mestna Občina Kranj lastnica objekta OZG/OE Zdravstveni dom Kranj,
najemodajalec pa upravljavec zgradbe , v kateri se nahaja bazen,
- Da najemodajalec bazena začasno ne potrebuje, zato se stvarno premoženje lahko
odda v najem,
- Da se za ureditev medsebojnih razmerij uporabljajo določila Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UR.l. RS št. 86/2010),
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS.
št. 34/2011) ter ostale področne zakonodaje
- obstaja skupni interes za sklenitev te pogodbe.
2. člen
Predmet te pogodbe je sklenitev najemnega razmerja najem bazena v objektu OZG –OE
Zdravstveni dom Kranj.
S sklenitvijo te pogodbe najemodajalec izroča, najemnik pa prevzame v najem bazen, ki se
nahaja v prostorih Zdravstvenega doma Kranj, Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj.
Sopogodbenika sta soglasna, da bo najemnik prostor uporabljal izključno za opravljanje
zdravstvene dejavnosti.
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3. člen
Najemnik se zavezuje in strinja, da bo najemodajalcu plačeval najemnino, ki znaša 100
EUR/mesec. Vrednost se enkrat letno povečuje z rastjo cen življenjskih potrebščin.
Najemnik je dolžan poravnati vse obratovalne stroške (elektrika, ogrevanje vode in
prostorov), stroške rednega vzdrževanja (skrb za ustreznost kopalne vode…), stroške
zavarovanj in varnosti pri bazenu.
4. člen
Najemodajalec bo najemniku za njegove obveznosti izstavil račun do 10. dne v mesecu za
pretekli mesec, najemnik pa se zavezuje plačilo izvršiti v roku 15‐dni od prejema računa, na
račun najemodajalca. V primeru zamude s plačilom, se zaračunajo zakonske zamudne
obresti.
5. člen
Najemnik soglaša, da bo najete prostore uporabljal za izvajanje dogovorjene dejavnosti.
Najemnik najetih prostorov ne bo uporabljal, niti dovolil uporabljati za kakršnekoli
nezakonite namene.
Najemnik je dolžan uporabljati in vzdrževati bazen kot dober gospodar. Najemnik se
zavezuje, da bo spoštoval pogodbeno dogovorjen način uporabe bazena in da bo ravnal tako,
da s svojim ravnanjem ne bo oviral drugih uporabnikov v stavbi.
Najemnik mora najemodajalcu oziroma njegovemu pooblaščencu dopustiti vstop v najeti
prostor:
Ob nujnih popravilih
V primeru nesreč, ki so vplivale na stanje objekta
Za preveritev pravilne uporabe najetega prostora in gospodarnega
ravnanja z njim dvakrat v letu, o čemer mora najemodajalec najemnika o tem
predhodno pisno obvestiti v roku 5 dni
V primeru prenehanja najemnega razmerja v roku 60 dni pred
iztekom.
6. člen
Najemnik mora upoštevati odpiralni čas odpiralni čas Zdravstvenega doma Kranj, ki je od
ponedeljka do petka od 6.00 do 21.30 ure.
Najemnik je dolžan zagotoviti uporabo bazena najemodajalcu vsak dan dve uri v
dopoldanskem in popoldanskem času za izvajanje dejavnosti hidroterapije.
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7. člen
Najemnik ne bo v najetih prostorih izvajal nobenih sprememb brez vsakokratnega vna‐
prejšnjega pisnega soglasja najemodajalca. Na zahtevo najemodajalca mora najemnik pred
začetkom kakršnegakoli dovoljenega posega na področju prostorov, ki so predmet najema,
predložiti ustrezni načrt, specifikacijo vgrajenega materiala, podatke o izvajalcih, predpisana
dovoljenja za poseg in izjave o odškodninski odgovornosti do tretjih oseb ter najemodajalca
in slednjemu dovoliti nadzor nad izvajanjem del.
8. člen
Najemnik je dolžan skrbeti za tekoče vzdrževanje najetih prostorov ter v skladu z normativi
in standardi prevzeti odgovornost za pleskanje prostora, tekoče vzdrževanje, popravila in
nadomestitev opreme.
Najemnik bo na svoje stroške zagotovil popravila prostorov, ki so potrebna zaradi
malomarnosti ali opustitev skrbnega ravnanja najemnika ali njegovih zaposlenih. Najemnik
je dolžan povrniti škodo v roku 30 dni od dneva ugotovitve škode.
Če je najemodajalec prisiljen plačati kakršnekoli stroške zaradi nespoštovanja določb
pogodbe ali malomarnosti najemnika, jih je dolžan najemnik poravnati pri naslednjem
obroku najemnine.
Najemnik na podlagi vlaganj ne pridobi nikakršne lastninske ali druge stvarne oziroma
odškodninske pravice na prostoru ali objektu. Vložena sredstva v ureditev prostora, ki so
izvršena skladno s pisnim soglasjem najemodajalca, stranki poračunata z mesečno
najemnino.
9. člen
Najemnik se zavezuje po izteku te pogodbe ali ob predčasni prekinitvi pogodbe izročiti
najete prostore počiščene, v stanju, kakršnem jih je prevzel, zmanjšanem za normalno
uporabo, najemodajalcu v posest.
Najemodajalec ima pravico v obdobju 3O dni pred potekom najemnega razmerja vstopiti po
predhodni najavi in s soglasjem najemnika v prostore in jih razkazati potencialnim novim
najemnikom.
Najemnik se zavezuje pred vrnitvijo popraviti vse poškodbe na najetih stvareh in jih spraviti
v prvotno stanje. Če najemodajalec ne zahteva odstranitve, lahko najemnik pusti najete
prostore skladno s to pogodbo nespremenjene.
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10. člen
Če najemnik ne izroči najetih prostorov in stvari v roku 15 dni od prenehanja pogodbe, bo
najemodajalec vložil pri pristojnem sodišču zahtevo za izdajo naroka za izpraznitev najetih
prostorov. Stroške sodne izselitve nosi najemnik.
11. člen
Najemnik ne bo brez vnaprejšnje pisne odobritve najemodajalca oddal najeti prostor v
podnajem ali podzakup, niti jih ne bo zastavil ali prenesel v uporabo drugim fizičnim ali
pravnim osebam. Pisni pristanek najemodajalca za podnajem, zastavo ali prenos v uporabo
tretjim osebam, ne izključuje odgovornosti najemnika za spoštovanje vseh določb te po‐
godbe.
12. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo pooblaščene osebe pogodbenih strank,
uporablja pa se od………….. Ta pogodba je sklenjena čas 5 let.
Pogodba je sestavljena v 6 enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po 2 izvoda, dva
izvoda pa Mestna občina Kranj.
Vsak podpisnik pogodbe lahko pisno predlaga spremembe in dopolnitve te pogodbe, ki so
veljavne le v obliki podpisanega aneksa h pogodbi.
13. člen
Najemna pogodba preneha:
‐ s potekom časa, za katerega je bila najemna pogodba sklenjena,
‐ s sporazumnim prenehanjem najemnega razmerja‐ v sporazumu se določi datum
prenehanja najemnega razmerja,
‐ z odpovedjo ,
‐ z odstopom zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določil‐brez odpovednega roka .
Vsaka pogodbena stranka ima pravico do odpovedi najemne pogodbe. Odpovedni rok je šest
(6) mesece in začne teči z dnem vročitve pisnega obvestila o odpovedi pogodbeni stranki.
14. člen
Najemnik soglaša, da najemodajalec lahko takoj prekine najemno pogodbo, ob vsakem času
in brez odpovednega roka, in zahteva izpraznitev prostorov v roku 30 dni, v naslednjih
primerih:
- če najemnik zamudi s plačilom najemnine in drugih stroškov, skladno z določili
pogodbe za 2 (dva) meseca od dneva, ko ga je najemodajalec na to opomnil,
- če najemnik odda prostor v podnajem, sonajem ali drugačno uporabo tretji osebi brez
vnaprešnjega soglasja najemodajalca
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če ne uporablja prostora v skladu z najemno pogodbo, ali ga uporablja brez potrebne
skrbnosti tako, da se dela občutnejša škoda ali s svojo uporabo moti in ovira ostale
uporabnike
če najemnik izvrši na prostoru adaptacijo brez poprejšnjega soglasja najemodajalca
če najemnik ne dopusti vstopa v prostor v skladu z določili te pogodbe
če najemnik kako drugače krši določila najemne pogodbe

Če najemodajalec meni, da najemnik krši določila najemne pogodbe, ga je na to dolžan
opozoriti.
15. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke reševale sporazumno, v
nasprotnem primeru pa je pristojno sodišče po sedežu najemodajalca.

Kranj……………………………………….
Številka:

NAJEMNIK:

NAJEMODAJALEC:
OZG
direktor zavoda
Jože Veternik, univ. dipl. ekon.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Št. 03/2012
Ob-2363/12
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter
7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Petra Veltruski,
rojena 26. 2. 1976 v Mariboru, z dnem 1. 4.
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Slovenski
Bistrici, Kolodvorska ulica 8.
Obveščamo vas, da se Karolina Vereš
Brumec, rojena 13. 8. 1980 v Murski Soboti,
z dnem 10. 4. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Kotnikova 28 (družbenica
v Odvetniški družbi Brumec o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Tanja Zorjan, rojena 18. 2. 1974 v Mariboru, z dnem 1. 4.
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2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Lenartu
v Slovenskih Goricah, Trg osvoboditve 3
(zaposlena pri odvetniku Aleksandru Tušku).
Obveščamo vas, da se Rudi Potrpin, rojen 13. 4. 1984 v Trbovljah, se z dnem 3. 4.
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Domžalah,
Ljubljanska cesta 72 (zaposlen v Odvetniški
družbi Bregant, Volgemut, Hajtnik – BVH
o.p. d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Aleš Šifrer, rojen
26. 9. 1982 v Ljubljani, z dnem 26. 3. 2012
vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Komenskega 12 (zaposlen pri odvetnici Barbari
Štraus Kunaver).
Obveščamo vas, da se Martina Geč, rojena 21. 3. 1982 v Mariboru, z dnem 1. 4.
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Mariboru,
Ulica heroja Bračiča 14.
Obveščamo vas, da se Larisa Korošec
Jasnič, rojena 26. 8. 1977 v Slovenj Gradcu,
z dnem 1. 4. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Komenskega ulica 36 (zaposlena v odvetniški družbi Odvetniki Šelih &
partnerji, o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Mihaela Mordej
Sitar, rojena 3. 7. 1978 v Kranju, z dnem
1. 4. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Verovškova ulica 64 (zaposlena pri
odvetnici Lidiji Kobe).
Obveščamo vas, da se Špela Pavšič,
rojena 13. 8. 1981 v Ljubljani, z dnem 1. 4.
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Poljanski nasip 6 (zaposlena pri odvetnici Mojci
Lukančič).
Obveščamo vas, da se Vesna Srdarev
Tovornik, rojena 7. 4. 1981 v Šibeniku, Hrvaška, z dnem 1. 4. 2012 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
s pisarno v Ljubljani, Cigaletova 7 (zaposlena pri odvetniku Stipetu Srdarevu).
Obveščamo vas, da se Tina Škorja, rojena 8. 12. 1982 v Trbovljah, z dnem 1. 4.
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, s pisarno v Grosupljem,
Taborska cesta 13 (zaposlena v Odvetniški
družbi Čeferin, o.p., d.n.o.).
Obveščamo vas, da se Nastja Gojtan, rojena 2. 4. 1982 v Kopru, z dnem 20. 3. 2012
vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Barjanska cesta 3 (zaposlena v Odvetniški pisarni
Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Ljubljana).
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Boris Kočevar,
odvetnik iz Ormoža, Ptujska cesta 8/c,
z dnem 3. 3. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, zaradi
smrti.
Prevzemnica odvetniške pisarne pokojnega odvetnika Borisa Kočevarja je Jasna
Brodarič Kočevar, odvetnica iz Ormoža,
Ptujska cesta 8/c.
Obveščamo vas, da se Vojko Krivec, odvetnik iz Nove Gorice, Sedejeva 6, z dnem
31. 3. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je
sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnica poslov odvetniške pisarne
odvetnika Vojka Krivca je odvetnica Katarina Juvančič Kogej, Ljubljanska cesta 1,
1381 Rakek.

ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/251-11-47,
faks 01/251-11-48.
Obveščamo vas, da Bojan Celar, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 12. 3. 2012 preseli
sedež pisarne z naslova Zagrebška ulica 9,
1000 Ljubljana, na novi naslov: Tbilisijska
ulica 61, 1000 Ljubljana, tel. 01/620-22-08,
faks 01/620-22-09.
Obveščamo vas, da je Lidija Kobe, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 5. 3. 2012 preselila sedež pisarne z naslova Neubergerjeva
3, Ljubljana, na novi naslov: Verovškova
ulica 64, 1000 Ljubljana, tel. 01/620-97-67
in 01/620-97-68, faks 01/620-97-69.
Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Nahtigal, o.p., d.o.o. z dnem 12. 3. 2012
preselila sedež pisarne z naslova Rimska
cesta 12, Ljubljana, na novi naslov: Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana – Črnuče,
tel. 0590/15-899, faks 0590/15-897.
IV. Spremembe
Obveščamo vas, da Jasna Brodarič
Kočevar, odvetnica iz Ormoža, Ptujska
cesta 8/c, z dnem 3. 3. 2012 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena
pri odvetniku Borisu Kočevarju.
Odvetnica Jasna Brodarič Kočevar
z dnem 4. 3. 2012 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na istem
naslovu: Ptujska cesta 8/c, 2270 Ormož,
tel./faks 02/740-11-59.
Obveščamo vas, da se na podlagi odločbe Upravne enote Žalec, številka:
211-18/2012-7 z dne 5. 3. 2012 spremeni
priimek odvetnice Stanke Hribar Čotar iz
Celja, Mariborska cesta 88, v: Hribar.
Obveščamo vas, da Stanka Hribar, odvetnica iz Celja, Mariborska cesta 88, z dnem
22. 3. 2012 preneha opravljati odvetništvo
kot odvetnica zaposlena pri odvetniku Andreju Švencbirju.
Odvetnica Stanka Hribar z dnem 23. 3.
2012 nadaljuje odvetniško dejavnost kot
samostojna odvetnica na naslovu: Lava
8, 3000 Celje, GSM: 051/421-215; faks
03/545-10-76.
Obveščamo vas, da se je Marjan Sušnik,
rojen 26. 9. 1948 v Ljubljani, odvetnik iz
Ljubljane, Nazorjeva 10, z dnem 1. 11. 2011
zaposlil v odvetniški pisarni Jureta Debevca,
odvetnika iz Ljubljane, Nazorjeva 10.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška pisarna Mozetič in partnerji d.o.o., Ulica Tolminskih puntarjev 4,
5000 Nova Gorica spremenjena, in sicer se
spremenjena firma glasi: Odvetniška pisarna Mozetič d.o.o., Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica.
Obveščamo vas, da Katarina Kresal, rojena 28. 1. 1973 v Ljubljani, z dnem 1. 4.
2012 pridobi pravico opravljati odvetniški
poklic, ki ji je miroval od dne 1. 11. 2007.
Odvetniški poklic opravlja na naslovu:
Tomšičeva ulica 6, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je odvetniku Bojanu
Brežanu, roj. 11. 9. 1981 v Kranju, z dnem
2. 3. 2012 prenehalo delovno razmerje
v Odvetniški družbi Kozinc in partnerji o.p.,
d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.
Odvetnik Bojan Brežan z dnem 3. 3.
2012 prične s samostojnim odvetništvom
na naslovu: Tomšičeva ulica 3, 1000 Ljub
ljana, tel. 01/200-09-80, faks 01/426-07-11.
Obveščamo vas, da Petja Pirc, vpisana v imenik tujih odvetnikov pri Odvetniški
zbornici Slovenije po 34.b in 34.c členu Zakona o odvetništvu, pod poklicnim nazivom
Rechtsanwältin, opravlja od dne 15. 3. 2012
odvetniško dejavnost pod navedenim nazi-

Obveščamo vas, da se Silvester Učakar,
odvetnik iz Kamnika, Steletova cesta 8a,
z dnem 31. 3. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker
se je sam odrekel opravljanju odvetniškega
poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnik poslov odvetniške pisarne odvetnika Silvestra Učakarja je Mihael Šuštar, odvetnik iz Ljubljane, Trubarjeva
cesta 24.
Obveščamo vas, da se Dušan Bricelj,
odvetnik iz Črnomlja, Kolodvorska cesta 26,
z dnem 31. 3. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker
se je sam odrekel opravljanju odvetniškega
poklica.
Prevzemnik odvetniške pisarne Dušana
Briclja je Alojz Poljšak, odvetnik iz Črnomlja,
Ulica Staneta Rozmana 8.
Obveščamo vas, da se Alojz Butinar, odvetnik iz Kopra, Verdijeva 7, z dnem 21. 4.
2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi
upokojitve.
Prevzemnik poslov odvetniške pisarne
odvetnika Alojza Butinarja je Peter Butinar,
odvetnik iz Kopra, Kosovelov trg 1.
Obveščamo vas, da se Metka Goličič,
odvetnica iz Kranja, Staneta Žagarja 34,
z dnem 3. 4. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se
je sama odrekla opravljanju odvetniškega
poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnik odvetniške pisarne Metke
Goličič je France Goličič, odvetnik iz Kranja, Staneta Žagarja 34.
Obveščamo vas, da se Mira Potočnik
Arsevski, odvetnica iz Maribora, Ulica heroja Bračiča 14, z dnem 13. 4. 2012 izbriše
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnica odvetniške pisarne Mire
Potočnik Arsevski je Martina Geč, odvetnica
iz Maribora, Ulica heroja Bračiča 14.
Obveščamo vas, da se Janez Vrviščar,
odvetnik iz Kamnika, Japljeva 4, z dnem
30. 4. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je
sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnik poslov odvetniške pisarne
odvetnika Janeza Vrviščarja je Mihael Šuštar, odvetnik iz Ljubljane, Trubarjeva 24.
III. Preselitve
Obveščamo vas, da je Odvetniška pisarna Devetak, d.o.o. z dnem 1. 2. 2012 preselila sedež pisarne z naslova Ulica XXX. divizije 23, 5000 Nova Gorica, na novi naslov:
Prvomajska ulica 23, 5000 Nova Gorica,
tel. 05/300-14-00, faks 05/300-14-04.
Obveščamo vas, da bo Odvetniška družba Tatjana Markelj o.p. – d.o.o. z dnem
5. 3. 2012 preselila sedež pisarne z naslova
Ljubljanska cesta 106, Domžale, na novi naslov: Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale,
tel. 01/722-57-20, faks 01/722-57-25.
Obveščamo vas, da je mag. Franci Kodela, odvetnik iz Ljubljane, z dnem
29. 2. 2012 preselil sedež pisarne z naslova Trpinčeva 86, 1000 Ljubljana, na novi
naslov: Ravbarjeva ulica 13, 1000 Ljub
ljana, tel. 0590/71-630, 0590/71-631,
0590/71-633.
Obveščamo vas, da Blaž Žibret, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 8. 3. 2012 preseli sedež pisarne z naslova Štefanova 1,
1000 Ljubljana, na novi naslov: Kersnikova
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vom na novem naslovu: Dunajska cesta 5,
1000 Ljubljana.
V. Družbe
Obveščamo vas, da z dnem 4. 3. 2012
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Nenada Zečevića iz Maribora, Trg Leona
Štuklja 5, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna
Zečević, d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, 2000
Maribor.
Odvetnik Nenad Zečević z dnem 5. 3.
2012 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške
pisarne Zečević, d.o.o., Trg Leona Štuklja 5,
2000 Maribor.
Obveščamo vas, da je pričela poslovati
odvetniška družba: Odvetniška pisarna Tekavc d.o.o., Hacquetova ulica 8, 1000 Ljub
ljana.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 3. 2012
preneha samostojno odvetništvo odvetnice
Monike Mavsar iz Portoroža, Obala 114,
glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Monika
Mavsar o.p., d.o.o., Lucija, Obala 114, 6320
Portorož.
Odvetnica Monika Mavsar z dnem 1. 4.
2012 nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške družbe Monika Mavsar o.p., d.o.o.,
Lucija, Obala 114, 6320 Portorož.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 3. 2012
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Andreja Pitaka iz Kopra, Kidričeva 46, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška
družba: Odvetniška pisarna Pitako d.o.o.,
Kidričeva ulica 46, 6000 Koper.
Odvetnik Andrej Pitako z dnem 1. 4.
2012 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške pisarne Pitako d.o.o., Kidričeva ulica 46,
6000 Koper.
Obveščamo vas, da je pričela poslovati
odvetniška družba: Odvetniška pisarna Žejn
d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da Danijela Cvijanović,
odvetnica iz Nove Gorice, Ulica tolminskih
puntarjev 4, z dnem 31. 3. 2012 preneha
opravljati odvetništvo v Odvetniški pisarni
Mozetič d.o.o., Ulica tolminskih puntarjev
4, Nova Gorica, glede na to, da je pričela
poslovati odvetniška družba: Odvetniška
pisarna Čehovin & Cvijanović d.o.o., Ulica
tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica.
Odvetnica Danijela Cvijanović z dnem
1. 4. 2012 nadaljuje delo kot odvetnica
Odvetniške pisarne Čehovin & Cvijanović
d.o.o., Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000
Nova Gorica.
Obveščamo vas, da z dnem 1. 4. 2012
preneha samostojno odvetništvo odvetnika Bojana Brežana iz Ljubljane, Tomšičeva
ulica 3, glede na to, da je pričela poslovati
odvetniška družba: Odvetniška družba Brežan, o.p., d.o.o., Tomšičeva ulica 3, 1000
Ljubljana.
Odvetnik Bojan Brežan z dnem 2. 4.
2012 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Brežan, o.p., d.o.o., Tomšičeva
ulica 3, 1000 Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-2356/12
Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202
Naklo (v nadaljevanju: javni partner), na
podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
poziva promotorje (potencialne zasebne
partnerje), da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za projektiranje, izgradnjo
in vzdrževanje dvanajst oddelčnega nizko
energetskega vrtca Naklo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Naročnik: Občina Naklo, Glavna
cesta 24, 4202 Naklo.
2. Predmet poziva
Predmet poziva promotorjem k oddaji
vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno
partnerstvo je projekt:
– projektiranje (izdelava PGD, PZI in PID
projektne dokumentacije) s pridobitvijo vseh
upravnih dovoljenj, izgradnja in vzdrževanje
objekta dvanajst oddelčnega nizkoenergetskega vrtca Naklo.
3. Objava javnega poziva: javni poziv
promotorjem je objavljen v razglasnem delu
Uradnega lista RS in na spletni strani Občine Naklo.
4. Pravne podlage: pravna podlaga je
veljavni Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), določila
poglavja o predhodnem postopku (od 31.
do 35. člena ZJZP).
5. Oblike javno zasebnega partnerstva:
posebej opozarjamo promotorje, da s tem
pozivom ne prejudiciramo oblike javno-zasebnega partnerstva.
6. Informacije o projektu:
1. dvanajst oddelčni nizkoenergetski
vrtec Naklo
Projekt zajema: projektiranje (izdelava
PGD, PZI in PID projektne dokumentacije) s pridobitvijo vseh upravnih dovoljenj in
izvedbo GOI del. Projekt mora biti končan
v enem letu od datuma pričetka del (pričetek
del je predviden v letu 2013). Ekonomska
doba projekta je 30 let. Doba trajanja Javno-zasebnega partnerstva je predvidoma
od 15–20 let. Projekt zajema tudi 10-letno
vzdrževanje objekta dvanajst oddelčnega
nizkoenergetskega vrtca Naklo.
Idejna zasnova, ki jo je izdelalo podjetje PRO HBH 2000 d.o.o., maj 2011, št.
projekta 01/05-2011 in veljavni OPPN območja SD 17/1 Naklo-sever, s spremembami, je na voljo na Občini Naklo, v času
uradnih ur (kontaktni osebi: Mojca Šmid,
tel. 04/277-11-04 ali 040/475-105, mail: mojca.smid@obcina-naklo.si, ali Silvana Markič, tel. 04/277-11-13 ali 031/606-084, mail:
silvana.markic@obcina-naklo.si).
7. Možni vložek javnega partnerja v razmerje
Možni vložek javnega partnerja v razmerje:
– kritje stroškov najemnine za vrtec, ki ga
bo vzdrževal zasebni partner (natančneje se
opredeli v pogodbi),
– zagotovitev kadrov za koordinacijo in
nadzor nad projektom,
– po potrebi razpoložljive kapacitete
(prostori, oprema ...) za potrebe nadzora
nad projektom.
8. Zahtevana vsebina in oblika vloge
o zainteresiranosti
Iz vloge o zainteresiranosti morajo biti
jasno razvidne vse informacije o zainteresirani osebi za javno-zasebno partnerstvo,
ki vplivajo ali bi lahko kakorkoli vplivale na
presojo javnega partnerja o primernosti izvedbe predmeta javnega poziva v obliki javno-zasebnega partnerstva.
Dokumentacija, ki jo občini predloži zainteresirana oseba, mora obvezno vsebovati
naslednje vsebinske elemente:
– predlog oblike javno-zasebnega partnerstva,
– izkaze o finančni sposobnosti zasebnega partnerja, (bilance stanja, izkaz poslovnega izida, ocena bonitete),
– opredelitev in razčlenitev vložkov zasebnega partnerja,

– opredelitev do vložka javnega partnerja,
– predlog modela financiranja javno-zasebnega partnerstva (Pravilnik o vsebini
upravičenosti izvedbe projekta javno-zasebnega partnerstva, Uradni list RS, št 32/07)
z ekonomsko in finančno analizo projekta,
– prikaz ocenjene vrednosti investicije
ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere so razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti
posameznega prevzetega tveganja,
– časovni načrt izvedbe,
– oceno prihodkov in stroškov v času
življenjske dobe projekta, (najemnine …),
– pričakovani donos na vložen kapital.
9. Rok in način oddaje vloge o zainteresiranosti
Vloge o zainteresiranosti za izvedbo predmeta javnega poziva oddajo zainteresirane osebe v zaprti ovojnici, na naslov:
Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo.
Z oznako na ovojnici: Vloga o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za projektiranje, izgradnjo
in vzdrževanje dvanajst oddelčnega nizko
energetskega vrtca Naklo in s pripisom v levem spodnjem delu ovojnice: Ne odpiraj.
Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti
je 21. 5. 2012, najkasneje do 12. ure, na
sedežu Občine Naklo.
10. Pristojnost dajanja informacij o javnem pozivu
Pristojni osebi za dajanje informacij sta Mojca Šmid, tel. 04/277-11-04 ali
040/475-105, mail: mojca.smid@obcina-naklo.si, ali Silvana Markič, tel. 04/277-11-13
ali 031/606-084, mail: silvana.markic@obcina-naklo.si. Vsa vprašanja postavljajo zainteresirane osebe pisno, po pošti ali na
e-naslov kontaktnih oseb. Vprašanja lahko
zainteresirane osebe postavljajo najkasneje
do 14. 5. 2012, do 12. ure.
Dokumentacija, ki jo bodo promotorji prejeli po elektronski pošti, je zaupne narave in
jo lahko uporabljajo le za namene izdelave
promocijske vloge.
Vloga o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva promotorju ne
zagotavlja nobene prednosti pri izvedbi in
sklenitvi morebitnega javno-zasebnega partnerstva ali pri vodenju drugih postopkov,
katerih cilj je izvedba načrtovanega projekta. Po poteku roka za vložitev vloge o zainteresiranosti za ta projekt ne bodo več
upoštevane.
Občina Naklo
Št. 12/0189
Ob-2416/12
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 in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in sklepa Občinskega sveta Občine Markovci z dne 6. 4.
2011 Občina Markovci objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
2. Predmet prodaje je stvarno premoženje, ki ga tvorijo naslednje nepremičnine:
– parc. št. 289/9, gozd, v izmeri 2000 m2,
pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri
Markovcih;
– parc. št. 289/10, gozd, v izmeri
1998 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih;
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– parc. št. 289/11, gozd, v izmeri
2003 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih;
– parc. št. 289/12, gozd, v izmeri
1999 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih;
– parc. št. 289/13, gozd, v izmeri
1967 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih in parc. št. 270/3, gozd,
v izmeri 32 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o.
Nova vas pri Markovcih, skupna površina
1999 m2;
– parc. št. 289/15, gozd, v izmeri
2223 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih.
Skupaj: 12222 m2.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje, ležijo v poselitvenem območju z oznako P13-O1/1 obrtna cona – območje, ki je
namenjeno proizvodnim dejavnostim in so
stavbno opremljene. Za isto območje bo izdelan občinski podrobni prostorski načrt, ki
bo vključeval interese bodočih investitorjev.
Nepremičnine se prodajajo v okviru posamezne alinee kot celota.
3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša
21,00 €/m2.
V ceno nepremičnin ni vključen 20 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec,
prav tako kupec plača vse druge stroške
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
Parcele so oproščene plačila odškodnine
zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki bodo podale izjavo, da
bodo pričele z gradnjo objekta v obdobju
dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe
in ki plačajo varščino v višini 10 % ponujene
cene na transakcijski račun Občine Markovci, št. 01368-0100017763. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana
v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena

6. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
7. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 18. 5. 2012, do
12. ure, na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti
mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine
OC Novi Jork – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila
komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan Občine Markovci oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Markovci.
Če je med ponudniki več občanov Občine
Markovci oziroma pravnih oseb s sedežem
v Občini Markovci, oziroma če jih ni, se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo.
11. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa (nepravočasna ponudba, nepopolna ponudba) je komisija ne bo upoštevala.
12. Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb
se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta: marinka.kolenko@markovci.si.
13. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni
v točki 12.
Občina Markovci

brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika;
c) ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika;
– navedbo nepremičnin, ki jih želi kupiti;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne;
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine;
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe);
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– izjavo, da bo investitor pričel z gradnjo
objekta v obdobju dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe;
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe;
– izjavo, da se bo v novozgrajenem
objektu vršila okolju prijazna dejavnost
z opisom dejavnosti v skladu z okoljskimi
standardi in prostorskim planom občine;
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
31. 7. 2012;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
8 dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
poziva k podpisu pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo;
f) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine
v roku je bistvena sestavina pravnega posla;
g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-7/2007/41
Ob-2361/12
V register političnih strank se pri politični
stranki Zares – socialno liberalni, s skrajšanim imenom Zares, in s sedežem v Ljub
ljani, Dunajska cesta 106, ter z matično
številko: 1030159, vpiše sprememba statuta
in sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Uroš
Gruden, EMŠO: 0107967500339, državljan
Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Mala vas pri Grosupljem 16, Mala
vas pri Grosupljem.
Št. 2153-4/2011/8
Ob-2418/12
»V register političnih strank se pri politični stranki Stranki za trajnostni razvoj Slovenije – TRS, s skrajšanim imenom Stranka TRS, s kratico imena TRS in s sedežem
v Ljubljani, Drenikova ulica 36 ter z matično številko: 4036697, vpiše sprememba
statuta stranke.«
Ob-2362/12
Nova Slovenija – N.Si, Cankarjeva 11,
1000 Ljubljana, objavlja na podlagi Zakona
o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2011
ZŠ
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.

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
9.563,15
0,00
0,00
71.621,29
15.400,95
96.585,39
0,00
0,00
102.736,30
–6.150,91
96.585,39

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2011
ZŠ
I
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.

III.
IV.

POSTAVKA
PRIHODKI
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih 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

ZNESEK V EUR
139.117,31
218.285,82
112.614,10
5.000,00
76.754,00
551.771,23
212.529,15
340.084,70
552.613,85

–842,62
Nova Slovenija – N.Si
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Ob-2365/12
Liberalna demokracija Slovenije, Slovenska cesta 29, Ljubljana, objavlja na podlagi
Zakona o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2011
ZAP.
ŠT.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.

III.
IV.
V.
VI.

POSTAVKA

ZNESEK V EUR

PRIHODKI
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Prispevki pravnih in fizični oseb ter zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo trikratno povprečno plačo
na delavca v RS
Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI
ODHODKI
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
CELOTNI ODHODEK
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV IZ PREJŠNJIH LET
UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID

185.161,23
275.694,21
308.512,56
43.163,78
116.252,27
928.784,05
185.311,36
526.682,24
711.993,60
216.790,45
0,00
–1.335.084,68
–1.118.294,23

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12. 2011
ZAP.
ŠT.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

POSTAVKA
SREDSTVA
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih in v blagajni
Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Druge obveznosti do virov sredstev
Presežek odhodkov nad prihodki
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

ZNESEK V EUR
55.199,09
5.000,00
0,00
7.115,06
18.305,44
85.619,59
0,00
81.250,50
1.122.663,32
0,00
–1.118.294,23
85.619,59
LDS
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Ob-2431/12
V skladu s tretjim odstavkom 24. člena
Zakona o političnih strankah, objavlja politična stranka DROT – za razvoj
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
1. 1. do 31. 12. 2011

Zap.
št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

PRIHODKI

14.800

1.

Prihodki iz državnega proračuna

2.

Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti

3.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

4.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno višino

5.

Drugi prihodki

4.782,49
10.018

CELOTNI PRIHODKI

14.800

II.

ODHODKI

14.039

1.

Stroški volitev

6.601,17

2.

Drugi stroški in izredni odhodki

7.437,83

CELOTNI ODHODKI

14.039

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

IV.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

761

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v letu 2011
Zap.
št.

Postavka

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne finančne naložbe

4.

Denarna sredstva na računih

5.

Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

4.

Druge obveznosti do virov sredstev
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

Znesek v EUR
911

911
911

911
911
DROT – za razvoj
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Evidence sindikatov
Št. 101-4/2012-2
Ob-2170/12
Statut z nazivom Pravila sindikata podjetja Mlekarne Maribor na podlagi odločbe številka 101-10-084/93-0800-11, z dne
26. 5. 1993 in vpisan v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod
zaporedno številko 84/1993, z dne 25. 5.
1993 in sprememba statuta z nazivom Pravila sindikata družbe, Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije, sindikat Mariborske
mlekarne d.d. Maribor, vpisana v evidenco
statutov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 13/1999, z dne 6. 9. 1999,
se zbrišeta iz evidence statutov sindikatov
z dne 30. 3. 2012.
S tem se iz evidence statutov sindikatov
pri Upravni enoti Maribor izbriše sindikat
z nazivom ZSSS, Sindikat Mariborske mlekarne d.d. Maribor.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 4/2012, z dne 30. 3. 2012.
Št. 101-1/2012/4
Ob-2249/12
V evidenco statutov, ki jih ima v hrambi
Upravna enota Kamnik, se vpiše sprememba imena sindikata VVZ Antona Medveda Kamnik, s sedežem v Kamniku, Novi
trg 26B. Novo ime sindikata se glasi: Sindikat Vrtca Antona Medveda Kamnik.
Sprememba je vpisana v evidenco, pod
zap. št. 54 z dne 20. 3. 2012.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-12-0029
Ob-2358/12
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, 6000 Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS,
št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10
ZDoh-2H) poziva osebe, ki menijo, da so
pravni nasledniki po verjetno umrlih Čeper
Andreju, Čeper Jakobu in Piteri Mariji, vsi iz
Gornjih Ležec 18, 6215 Divača, solastnikom
parc. št. 406, k.o. 2448 Gornje Vreme, da
se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica
v Uradnem listu RS in na enotnem državnem portalu e-uprave, vstopijo v postopek
ureditve dela meje ceste LC 562131, parc.
št. 1658/1, s parc. št. 406, v k.o. 2448 Gordnje Vreme, ki jo vodi geodetsko podjetje
Geodetsko podjetje Sežana d.o.o., Partizanska cesta 17, 6210 Sežana.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi
nihče, velja domneva, da neznani lastnik
nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Geodetska pisarna Sežana
dne 27. 3. 2012
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Objave gospodarskih družb
Št. 4500374201
Ob-2357/12
Uprava družbe HIT, hoteli igralnice, turizem d.d., Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica,
na podlagi 586. člena ZGD-1 obvešča, da
je bila dne 16. 4. 2012 Okrožnemu sodišču
v Novi Gorici predložena Pogodba o pripojitvi
družbe HIT Šentilj, prirejanje iger na srečo in
turizem d.d., k družbi HIT, hoteli igralnice, turizem d.d., Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica,
matična številka 5232058, vpisani v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Novi Gorici,
pod vložno številko 10022400.
Poslovodstvo družbe Hit d.d. delničarje
družbe opozarja na njihove pravice, kot jih
opredeljuje 586. člen ZGD-1, in sicer, da imajo vsaj mesec dni pred zasedanjem skupščine Hit Šentilj d.d., ki bo odločala o soglasju
za pripojitev, možnost pregledati naslednje
listine:
– pogodbo o pripojitvi,
– letna poročila Hit d.d., in Hit Šentilj d.d.,
za zadnja tri poslovna leta,
– poročila uprave Hit d.d. in direktorja Hit
Šentilj d.d. o pripojitvi v skladu s 582. členom
ZGD-1,
– poročila nadzornega sveta Hit d.d. in
Hit Šentilj d.d. o pregledu pripojitve v skladu
s 584. členom ZGD-1.
Delničarji imajo pravico zahtevati, da se
jim na njihovo zahtevo najpozneje naslednji
delovni dan brezplačno dajo prepisi gornjih
listin.
Delničarji Hit d.d. imajo možnost, da vsak
delovni dan, od 10. do 12. ure, na sedežu
družbe Delpinova 7a, Nova Gorica, pregledajo zgoraj navedene listine.
Za veljavnost pogodbe o pripojitvi je potrebno soglasje edinega delničarja družbe
Hit Šentilj d.d., ki bo odločal o soglasju na
skupščini dne 28. 5. 2012.
Uprava družbe HIT
Ob-2380/12
Družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska
cesta 9, 1000 Ljubljana, v skladu s 586. členom ZGD-1 objavlja obvestilo, da je bila dne
25. 4. 2012 registrskemu organu predložena Pogodba o pripojitvi, sklenjena dne
16. 4. 2012 v notarskem zapisu, opr. št.
SV 252/12 med družbo KS NALOŽBE d.d.,
Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (prevzemna družba) in družbo DELOD d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (prevzeta
družba).
Ker je prevzemna družba KS NALOŽBE
d.d. edina družbenica prevzete družbe DELOD d.o.o., v skladu s 599. členom ZGD-1
za veljavnost pogodbe o pripojitvi ni potrebno soglasje skupščine KS NALOŽBE d.d. in
uprava KS NALOŽBE d.d. ne bo zahtevala
soglasja skupščine KS NALOŽBE d.d. k pogodbi o pripojitvi.
Družba KS NALOŽBE d.d. obvešča delničarje družbe, da bodo v postopku pripojitve uporabljene poenostavitve iz 599. členom
ZGD-1, in jih posebej opozarja na njihove
pravice, in sicer:
– da imajo mesec dni od objave tega obvestila in vsaj mesec dni pred zasedanjem
skupščine družbe DELOD d.o.o., ki bo odločala o soglasju za pripojitev, na poslovnem
naslovu (sedežu) družbe Dunajska cesta 9,

1000 Ljubljana, vsak delovni dan, od 10. do
12. ure, možnost pregleda pogodbe o pripojitvi, letnih poročil obeh družb za zadnja
tri poslovna leta, skupnega poročila uprav
družb o pripojitvi in poročila nadzornega sveta prevzemne družbe o pregledu pripojitve
ter da imajo pravico zahtevati, da se jim na
njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni
dan brezplačno dajo prepisi navedenih listin;
– da imajo delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v enem mesecu od dneva
zasedanja skupščine prevzete družbe, ki je
sprejela sklep o soglasju za pripojitev, zahtevati sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj
odloči o soglasju za pripojitev.
KS NALOŽBE d.d., uprava družbe
Št. 12-000561
Ob-2425/12
Na podlagi 586. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v skladu z določili
ZGD-1 upravi družb CM INŽENIRING CELJE d.o.o., Opekarniška cesta 15a, 3000
Celje in CM Celje, d.d., Lava 42, 3000 Celje,
obveščata delničarje družbe CM Celje, d.d.,
da je bila pristojnemu Okrožnemu sodišču
v Celju predložena pogodba o pripojitvi, ki
sta jo upravi družb sklenili dne 3. 4. 2012.
Pripojitev prevzete družbe CM INŽENIRING
CELJE d.o.o. k prevzemni družbi CM Celje,
d.d. se izvede po stanju na dan obračuna
pripojitve 31. 12. 2011.
CM INŽENIRING CELJE d.o.o.
direktorja:
Dušan Kovačevič
Valentina Žerjav Žmahar
CM Celje d.d.
predsednik upravnega odbora
Zdravko Zver
Ob-2424/12
Likvidacijski upravitelj družbe Sklad poslovnih angelov, družba tveganega kapitala, d.o.o. – v likvidaciji, Železna cesta 18,
1000 Ljubljana, matična številka 374647000,
pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega
sodišča v Ljubljani, Srg 2012/12192 z dne
27. 3. 2012, vpisan začetek redne likvidacije,
v skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) poziva upnike družbe,
da prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni od
dneva objave tega poziva.
Upniki naj prijave terjatev pošljejo s priporočeno pošto na naslov likvidacijskega upravitelja družbe D.S.U. d.o.o., Dunajska 160,
1000 Ljubljana, skupaj z dokazili, ki izkazujejo obstoj, višino in zapadlost terjatev.
Likvidacijski upravitelj D.S.U.,
družba za svetovanje upravljanje d.o.o.
Ob-2349/12
Likvidacijski upravitelj zavoda Zavod
za celostno prebujanje in razvoj notranjega bitja Jaz sem – v likvidaciji, Ulica Ivanke
Kožuh 6, 1000 Ljubljana; matična številka:
2230429000 (v nadaljevanju: zavod) na podlagi 412. člena ZGD-1 objavlja obvestilo in
poziv upnikom:
1. Ustanovitelj zavoda je dne 13. 3. 2012
sprejel Akt o prenehanju: zavoda, s katerim se je začel postopek redne likvidacije
zavoda.

2. Za likvidacijskega upravitelja zavoda
je bila dne 13. 3. 2012 imenovana Pritekelj
Kristina, Celovška cesta 269, 1000 Ljubljana.
3. Začetek likvidacije zavoda je vpisan
v register s sklepom Okrožnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. Srg 2012/13504 z dne
30. 3. 2012.
4. Poziva se upnike, da prijavijo svoje
terjatve z ustrezno dokumentacijo likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od objave
v Uradnem listu RS.
Pritekelj Kristina
likvidacijski upravitelj
Ob-2360/12
Likvidacijski upravitelj Zdravstvenega
zavoda Herc Koper – v likvidaciji, Beblerjeva ulica 14, 6000 Koper, matična številka
2161800000, pri kateri je na podlagi sklepa
Okrožnega sodišča v Kopru, Srg 2012/7357
z dne 23. 3. 2012 vpisan začetek redne likvidacije, v skladu s 54. in 55. člena Zakona o
zavodih, poziva upnike zavoda, da prijavijo
svoje terjatve v roku 30 dni od dneva objave
tega poziva.
Upniki naj prijave terjatev pošljejo priporočeno po pošti na naslov likvidacijskega upravitelja: Komiljanec Stepanek Dunja,
Cankarjev drevored 16, 6310 Izola, skupaj z
dokazili, ki izkazujejo obstoj, višino in zapadlost terjatev.
Likvidacijski upravitelj
Komljanec Stepanek Dunja
Ob-2412/12
Sanja Rašić, DDM zasebni zdravstveni zavod za odrasle, v likvidaciji, Rudarska
cesta 12, 1420 Trbovlje, matična številka
2276143000, je na podlagi Sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg 2012/12856 z dne
16. 4. 2012, v postopku redne likvidacije. Likvidacijska upraviteljica Sanja Rašić poziva
morebitne upnike v skladu s 412. členom
ZGD-1, da prijavijo svoje terjatve v roku 30
dni od dneva objave, na naslov: Sanja Rašić, DDM zasebni zdravstveni zavod za odrasle, v likvidaciji, Rudarska cesta 12, 1420
Trbovlje.
Sanja Rašić, DDM zasebni zdravstveni
zavod za odrasle, v likvidaciji
Likvidacijska upraviteljica Sanja Rašić

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-2467/12
Popravek
Popravi se besedilo objave v Uradnem
listu RS – Razglasni del, št. 22 z dne 23. 3.
2012, stran 583 o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe SIMPS´S d.o.o. tako, da besedilo objave glasi:
1. sklep: dosedanji osnovni kapital
v višini 900.000,00 EUR se zmanjša za
300.000,00 EUR tako, da bo novi osnovni
kapital znašal 600.000,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z izplačili
družbenikoma.
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2. sklep: upnike pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Notarska pisarna Majde Lokošek
Ob-2379/12
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1, SUCADRIA d.o.o. Prekmurska ulica,
Ljubljana objavlja: AZUCARERAS REUNIDAS DE JAEN, S.A., Paseo de la Castellana 182, Madrid, Španija, ki ga po pooblastilu
zastopa Raffaele Panzavolta in S.F.I.R Societa Fondiaria Industriale Romagnola S.p,
Via.Benedetto Croce 7, Cesena,, Italija, ki ga
po pooblastilu zastopa Fabio Moretti, sta kot
družbenika družbe SUCADRIA d.o.o., Prekmurska ulica 6, Ljubljana, sprejela naslednji
sklep:
Registrirani osnovni kapital družbe, ki
znaša 2.468.836,00 EUR, se z rednim zmanjšanjem osnovnega kapitala, zmanjša za znesek 2.458.836,00 EUR, tako da po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša zmanjšani
osnovni kapital družbe 10.000,00 EUR.
Upnike družbe z omejeno odgovornostjo
SUCADRIA d.o.o., Ljubljana, se pozove, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
SUCADRIA d.o.o.
Lidija Kovačič
Ob-2417/12
Skupščina družbe I.A.P. d.o.o., Ljubljana,
s sedežem v Ljubljani, Stegne 21c, je na svoji
seji dne 18. 4. 2012 pod 4. točko dnevnega
reda sprejela sklep:
Skupščina ugotavlja izstop družbenikov
in sprejema spremembo osnovnega kapitala.
Dosedanji osnovni kapital družbe v višini
140.419,21 EUR se zaradi izstopa družbenikov (dne 7. 7. 2011 – objava že v Uradnem listu RS, št. 57, 15. 7. 2011 in št. 58,
22. 7. 2011) in 18. 4. 2012, zniža za nadaljnjih 22.909,54 EUR tako, da znaša novi
osnovni kapital družbe 110.248,79 EUR.
Upnike družbe pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala I.A.P. d.o.o., Ljub
ljana.
I.A.P.
Inštitut za avtomatizacijo procesov,
d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-2408/12
Preklic
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d., Goreljek 103,
4247 Zgornje Gorje; preklicuje skupščino
delničarjev Družbe za spodbujanje razvoja
Triglavskega narodnega parka d.d., Gore
ljek 103, 4247 Zgornje Gorje, sklicano za
dne 7. 5. 2012 ob 9. uri, na Metelkovi 7,
Ljubljana, objavljene v Uradnem listu RS,
št. 67 z dne 6. 4. 2012.
Družba za spodbujanje razvoja
Triglavskega narodnega parka d.d.,
direktor
Ivan Novak
Ob-2436/12
Na podlagi določil 29. člena Statuta
Družbe za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d., Goreljek
103, 4274 Zgornje Gorje, sklicujem

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
skupščino delničarjev,
ki bo dne 28. 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 prenehanju mandata dosedanjih članov in sprejem sklepa
o imenovanju novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je prenehal mandat dosedanjim članom 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 Ljub
ljani.
Gradiva za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v poslovnem prostoru uprave družbe Metelkova 7, 1000 Ljub
ljana, 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.
Družba za spodbujanje razvoja
Triglavskega narodnega parka d.d.
direktor Ivan Novak
Ob-2374/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in točke 6.3 Statuta
delniške družbe uprava družbe Elektromontaža elektromontažno in projektivno podjetje,
d.d. sklicuje
16. redno sejo delničarjev skupščine
Elektromontaža elektromontažno
in projektivno podjetje, d.d.,
Zaloška cesta 143, 1000 Ljubljana,
ki bo 31. 5. 2012, ob 9. uri, v poslovnih
prostorih Elektromontaža elektromontažno in
projektivno podjetje, d.d., Zaloška cesta 143,
1000 Ljubljana.
Določen je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev prisotnosti ter
izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Samir Kerić. Za preštevalca glasov se izvoli Damijano Rovšnik.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in s poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in sprejemu letnega poročila za
poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju
v letu 2011 in s poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in sprejemu letnega poročila za
poslovno leto 2011.
3. Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček za leto
2011 znaša 297.328,18 EUR in se razdeli:
– za izplačilo dividend delničarjem, ki so
vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja
skupščine, v bruto znesku 197.735,00 EUR,
kar je 2,5 EUR bruto na delnico. Dividende
bodo izplačane najkasneje 60 dni od skupščine. Ostanek bilančnega dobička v višini
99.593,18 EUR ostane nerazporejen.
Predsedniku uprave ter članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2011.
Predlagatelj skupščinskih sklepov k vsem
točkam dnevnega reda skupščine je uprava
družbe.
Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Zaloška cesta 143, 1000 Ljub
ljana, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure,
v tajništvu družbe. Gradivo s predlogi sklepov
skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo
obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.
Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim
odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po
objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
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Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi družbe konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je 27. 5. 2012
(presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje tri dni pred
skupščino.
Elektromontaža
elektromontažno in projektivno podjetje,
d.d.,
uprava družbe
predsednik uprave
Bojan Mulej

ščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe po telefaksu na
številko 02/787-50-13 ali elektronski pošti na
naslov: mail@vgp-drava.si ali s priporočeno
pošiljko v tajništvu uprave na sedežu družbe
ali osebno s podpisom v tajništvu družbe,
najpozneje konec četrtega dne pred dnem
zasedanja skupščin,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško
depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan) to je konec dne 24. 5. 2012.
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Seznanitev z možnostjo izključitve prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic
Uprava družbe skladno s 337. členom
ZGD-1 seznanja delničarje, da bo pri četrti točki dnevnega reda skupščina odločala
o spremembi statuta glede odobrenega kapitala in sicer 15. člena, ki daje pooblastilo
upravi za povečanje osnovnega kapitala iz
odobrenega kapitala tako, da sme uprava
s soglasjem nadzornega sveta izključiti prednostno pravico obstoječih delničarjev družbe
do novih delnic.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni
obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj
skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točko dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD – 1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo
delničarji zahteve poslali družbi najpozneje
sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena
ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).
Uprava družbe bo na enak način kot ta
sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300.
oziroma 301. člena ZGD-1, in sicer:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po
objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe na naslovu Žnidaričevo nabrežje 11, Ptuj, v tajništvu uprave vsak
delovnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine je dostopno gradivo:

Ob-2378/12
Na podlagi 18. člena Statuta družbe DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d.,
uprava družbe sklicuje
15. redno sejo skupščine
družbe DRAVA Vodnogospodarsko
podjetje Ptuj, d.d.,
ki bo dne 28. 5.. 2012, ob 9. uri, v poslovnih prostorih družbe na Ptuju, Žnidaričevo
nabrežje 11, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli: Bratoljub Šauperl.
Za preštevalki se izvolita: Milena Zdolšek
in Mateja Draškovič.
Na seji bo prisoten notar Andrej Šoemen
iz Ptuja.
2. Sprememba Statuta družbe – odobreni
kapital
Predlog sklepa št. 2:
Spremeni se 15. člen Statuta družbe VGP
DRAVA Ptuj d.d. glede odobrenega kapitala
tako, da se 15. člen odslej glasi:
»Uprava družbe je pooblaščena, da
s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine v petih letih po
vpisu spremembe statuta, sprejete na 15.
skupščini družbe dne 28. 5. 2012, v sodni
register, osnovni kapital družbe poveča za
največ 300.033,38 EUR (odobreni kapital),
z izdajo ustreznega števila novih navadnih
prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic,
ki tvorijo z že izdanimi delnicami družbe isti
razred, pri čemer se lahko povečanje izvede
z denarnimi ali s stvarnimi vložki oziroma
z denarnimi in stvarnimi vložki.
O emisijski vrednosti delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe,
ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje
nadzornega sveta družbe.
Uprava sme s soglasjem nadzornega
sveta izključiti prednostno pravico obstoječih
delničarjev družbe do novih delnic.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic
iz naslova odobrenega kapitala ustrezno
spremeni in prilagodi statut družbe, tako, da
se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi,
nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic družbe iz naslova
odobrenega kapitala.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave s priloženim revizijskim poročilom
za poslovno leto 2011, vključno z informacijo

o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2011 in s pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno
leto 2011.
Predlog sklepa št. 3:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
uprave s priloženim revizijskim poročilom za
poslovno leto 2011, vključno z informacijo
o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2011 in s pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno
leto 2011.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 4/1:
Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
družbe VGP DRAVA Ptuj d.d. na dan 31. 12.
2011, 1,705.956,02 EUR.
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 se
uporabi:
– 24.446,00 EUR za dividende, to je
0,17 EUR/bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30. 9.
2012 in sicer po stanju delničarjev vpisanih
v centralnem registru na presečni dan, to je
konec dne 24. 5. 2012,
– 1,681.510,02 EUR je preneseni dobiček.
Izplačilo za dividende se opravi iz nerazporejenega dobička iz leta 2000, 2001 in leta
2002 v skupni višini 24.446,00 EUR.
Predlog sklepa št. 4/2:
Skupščina potrdi in odobri delo uprave in
članov nadzornega sveta za leto 2011 in jim
podeljuje razrešnico.
5. Poročilo uprave družbe o pridobivanju
lastnih delnic.
Predlog sklepa št. 5:
Skupščina se seznani s Poročilom uprave
o pridobivanju lastnih delnic.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto
2012.
Predlog sklepa št.6:
Za revidiranje računovodskih izkazov za
leto 2012 skupščina imenuje revizijsko družbo ECUM Revizija d.o.o, Ulica Gradnikove
brigade 4, 1000 Ljubljana.
7. Sejnine članov komisij nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 7:
Člani komisij nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki
za posameznega člana komisije znaša 80 %
višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo
znaša 80 % siceršnje sejnine. Člani komisij
nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov
prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim
delom v komisiji nadzornega sveta in sicer
do višine, določene v predpisih, ki urejajo
povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi
dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlagatelj sklepov je:
– pod točko 1,2,3,4,7 uprava in nadzorni
svet družbe,
– pod točko 5 uprava družbe,
– pod točko 6 nadzorni svet družbe.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
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– sklic skupščine,
– predlogi sklepov z navedbo, kateri
organ družbe je dal posamezni predlog in
utemeljitev predlogov sklepov k vsaki točki
dnevnega reda ter s poročilom o utemeljenih
razlogih za izključitev prednostne pravice in
poročilom o pridobivanju lastnih delnic,
– letno poročilo družbe za leto 2011 z revizijskim poročilom,
– poročilo nadzornega sveta družbe
o pregledu in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2011 s stališčem nadzornega sveta k revizijskemu poročilu za leto
2011.
Ta sklic skupščine je objavljen tudi na
spletni strani družbe, www.vgp-drava.si.
Pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD – 1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidence in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom
zasedanja skupščine.
VGP DRAVA Ptuj d.d.
Borut Roškar, uprava družbe
Št. 17/2012
Ob-2381/12
Na podlagi določil Statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d. sklicujemo
20. sejo skupščine
delniške družbe Česalnice Ljubljana d.d.,
Ljubljana, Luize Pesjakove 9,
ki bo v ponedeljek, dne 28. 5. 2012, ob
13. uri na Vrhniki, Stara cesta 4a, v pisarni
notarja Petra Meze, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi ali
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli za predsednico skupščine Stanko Božnar, za preštevalko glasov
Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje povabljeni notar Peter Meze.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2011 in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2011 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za leto 2011.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček ugotovljen v letnem
poročilu za leto 2011 po stanju na dan 31. 12.
2011 znaša 5.569,02 EUR in se v celoti razporedi na druge rezerve iz dobička.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeljuje razrešnico za delo v letu 2011.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d. zaradi
uskladitve z določili ZGD-1.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe Česalnice Ljub
ljana d.d. zaradi uskladitve z določili ZGD-1,
v predloženem besedilu.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnev-
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nega reda. Gradivo za skupščino družbe
z predlogi sprememb statuta ter čistopisom
statuta so na razpolago vsem delničarjem,
v prostorih Česalnice Ljubljana d.d., Luize
Pesjakove 9, vsak delovni dan od 11. do
12. ure.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom
delničarja ali njegovim potrdilom o lastništvu
delnic. Pooblastilo ni potrebno overiti pri notarju.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo
svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki
s priporočeno pošiljko najkasneje 3 dni pred
zasedanjem. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 24. 5. 2012.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine, skupščina ponovno sestane
v istem prostoru, z istim dnevnim redom in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Česalnice Ljubljana d.d. Ljubljana
uprava d.d.
Stanka Božnar
Ob-2384/12
Na podlagi določb Statuta HIT Šentilj, prirejanje iger na srečo in turizem d.d., Sadjarska pot 15, Šentilj v Slovenskih goricah,
direktor družbe sklicuje
skupščino
družbe HIT Šentilj, prirejanje posebnih
iger na srečo in turizem d.d.,
ki bo dne po 28. 5 2012, na sedežu družbe, Sadjarska pot 15, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, s pričetkom ob 11. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Na predlog uprave se izvoli za predsednika skupščine, Željka Ugina, ki je hkrati
preštevalec glasov.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Gorazd Šifrer.
2. Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe Hit Šentilj d.d. za poslovno leto
2011 in poročilom revizorja.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
Letnim poročilom za leto, končano 31. decembra 2011 družbe Hit Šentilj d.d. in s poročilom revizorja.
3. Seznanitev s Poročilom nadzornega
sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se seznani s Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi revidiranega
Letnega poročila za leto, končano 31. decembra 2011 in o delu nadzornega sveta
v letu 2011.
4. Podelitev razrešnice upravi, direktorju
in nadzornemu svetu za leto 2011.
Predlog sklepa:
4.1. Članom nadzornega sveta, mag.
Stojanu Pliberšku, Lilijani Sirk, Francu Jugu,
Vasji Mihlju in Žarku Dragoljeviću, članu do
30. 1. 2011, se podeli razrešnico za poslovno
leto 2011.
4.2. Direktorju družbe, mag. Željku Ugrinu
ter članici uprave družbe do 30. 1. 2011 mag.

Sonji Bily, se podeli razrešnico za poslovno
leto 2011.
5. Pripojitev družbe HIT Šentilj d.d. k matični družbi Hit d.d.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina daje soglasje za pripojitev
družbe Hit Šentilj d.d. k družbi Hit d.d., ki se
izvede po pridobitvi koncesije za izvajanje
posebnih iger na srečo za Hit d.d.
Predlog pogodbe o pripojitvi je priloga zapisnika skupščine.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni
dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo
s pisno prijavo, ki jo dostavijo upravi družbe
najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Pravico do glasovanja na skupščini imajo
le delničarji, ki so imetniki navadnih delnic
z glasovalno pravico.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni
dokumentaciji družbe. Za udeležbo na skupščini se delničarji, zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni
obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj
skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Morebitno zahtevo za dopolnitev dnevnega
reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa
in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji na skupščini uresničujejo svojo
pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, pri upravi
družbe, Sadjarska pot 15, Šentilj v Slovenskih goricah, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
HIT Šentilj d.d.,
direktor družbe mag. Ugrin Željko
Ob-2386/12
Uprava družbe Skupina Prva, zavarovalniški holding, d.d., Ameriška ulica 8, Ljub
ljana, v skladu z 8.2.1 točko Statuta sklicuje
ločeno zasedanje in glasovanje
imetnikov prednostnih delnic razreda B
družbe Skupine Prva,
zavarovalniški holding, d.d.,
ki bo 1. 6. 2012 ob 10.30, v prostorih
družbe, na naslovu Ameriška ulica 8, 1000
Ljubljana.
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Dnevni red s predlogi sklepov uprave
družbe:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli
Miha Likar, za preštevalca glasov se izvolita Boris Kočar in Iris Dežman. Skupščini
bo prisostvoval vabljen notar Uroš Kos iz
Ljubljane.
2. Ločeno sklepanje delničarjev razreda
B o soglasju k sklepom, sprejetim pod točko 3. dnevnega reda zasedanja skupščine.
Predlog sklepa: prednostni delničarji
razreda B soglašajo s sklepom skupščine
Skupine Prva d.d. o povečanju osnovnega
kapitala, sprejetim pod točko 3. dnevnega
reda na 15. redni seji skupščine Skupine
Prva d.d., dne 1. 6. 2012, s katerim se poveča osnovni kapital iz sredstev družbe.
3. Ločeno sklepanje delničarjev razreda
B o soglasju k sklepom, sprejetim pod točko 4. dnevnega reda zasedanja skupščine.
Predlog sklepa: prednostni delničarji razreda B soglašajo z sklepom skupščine Skupine Prva d.d., sprejetim na 15. redni seji skupščine Skupine Prva d.d., dne
1. 6. 2012, pod točko 4. dnevnega reda,
o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala
z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na poslovnem naslovu družbe na Ameriški ulici 8, 1000 Ljubljana so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine, od 10. do 14. ure
in na spletni strani družbe http://www.prvagroup.eu/ dostopni:
– sklic skupščine in ločenega zasedanja prednostnih delničarjev,
– gradivo za skupščino,
– obrazložitev točk dnevnega reda, o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prejšnje alineje,
– besedilo predlaganih sprememb statuta družbe,
– letno poročilo družbe za leto 2011 in
poročilo nadzornega sveta,
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
petindvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine, to je do dne 4. 5. 2012. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda
družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in
sicer na e-mail naslov: info@prvagroup.eu.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
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Uprava družbe Skupina Prva, zavarovalniški holding, d.d., Ameriška ulica 8, 1000
Ljubljana, v skladu z 8.2.1 točko Statuta
sklicuje

– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog,
– da ne gre za primere iz tretjega in četrtega odstavka 300. člena ZGD-1.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to
je do dne 4. 5. 2012 poslal družbi razumno
utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge
sklepov in volilne predloge družbi sporočijo
tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail
naslov: info@prvagroup.eu.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Družba ima izdanih 180.174 prednostnih
delnic brez glasovalne pravice (PPDP), pri
čemer družba nima lastnih delnic, tako da
bo lahko na skupščini glasovalno pravico
uresničevalo 180.174 delnic.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Na skupščini lahko glasujejo delničarji prednostnih delnic (PPDP), ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan) to je do konca dne 28. 5.
2012.
Drugi pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeleži in na njej
glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo na
skupščini prijavil pri družbi najpozneje do
konca četrtega dne pred skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo.
Obrazec za prijavo na skupščino (za redne in za prednostne delničarje) in obrazec
za uresničevanje glasovne pravice po pooblaščencu (le za redne delničarje) sta dostopna na spletni strani družbe, http://www.
prvagroup.eu/. Pooblastilo in obrazec za prijavo na skupščino sta lahko posredovana
družbi po elektronski pošti na e-mail naslov:
info@prvagroup.eu, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Delničarji oziroma njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na
zahtevo izkazati z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Prijave in pooblastila naj na sedež
družbe oziroma na e-mail naslov družbe:
info@prvagroup.eu prispejo najkasneje do
konca četrtega dne pred skupščino. Skladno
z zakonskimi določili število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic,
ki so po evidenci v delniški knjigi v njihovi
lasti konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.
Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine prosimo delničarje in pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov
vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15 % osnovnega kapitala. Če
skupščina ob napovedanem terminu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z enakim
dnevnim redom istega dne ob 11.30, na istem kraju. Na ponovnem zasedanju skupščine le-ta veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Skupina Prva d.d.
Uprava družbe
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15. redno sejo skupščine
Skupine Prva d.d.,
ki bo 1. 6. 2012 ob 10. uri, v prostorih
družbe, na naslovu Ameriška ulica 8, 1000
Ljubljana.
Dnevni red s predlogi sklepov uprave
družbe:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli
Miha Likar, za preštevalca glasov se izvolita Boris Kočar in Iris Dežman. Skupščini
bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz
Ljubljane.
2. Obravnava pisnega poročila družbe za
poslovno leto 2011, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno
leto 2011 in seznanitev s prejemki članov
vodenja in nadzora v letu 2011.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2011, potrjenim s strani nadzornega sveta,
ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2011.
2.2. Skupščina se seznani s prejemki
članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2011.
3. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Osnovni kapital družbe Skupina Prva
d.d., Ljubljana, ki znaša 14.292.120,00 EUR
in je razdeljen na 259.440 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice 28,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.264.320,00 EUR in
180.200 prednostnih imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice
39,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo
7.027.800,00 EUR se poveča za znesek
857.516,00 EUR, tako da po povečanju
znaša 15.149.636,00 EUR in sicer tako, da
se skupna nominalna vrednost delnic razreda A poveča na 7.700.168,00 EUR in
skupna nominalna vrednost delnic razreda
B poveča na 7.449.468,00 EUR. Povečanje
osnovnega kapitala se opravi z izdajo skupno 15.566 novih navadnih imenskih delnic
razreda A, ki skupaj z že izdanimi delnicami
razreda A (z oznako PPDN) tvorijo isti razred in z izdajo skupno 10.812 novih prednostnih imenskih delnic razreda B, ki skupaj
z že izdanimi delnicami razreda B (z oznako
PPDP) tvorijo isti razred.
3.2. Povečanje osnovnega kapitala
se izvede nominalno, iz sredstev družbe, s preoblikovanjem kapitalskih rezerv
v znesku 857.516,00 EUR v osnovni kapital družbe. Povečanje osnovnega kapitala
se opravi tako, da se 15.566 novo izdanih
delnic razreda A razdeli le med delničarje
razreda A v sorazmerju z njihovimi deleži
v dosedanjem osnovnem kapitalu, ki odpade na delnice razreda A, ter da se 10.812
novo izdanih delnic razreda B razdeli le
med delničarje razreda B v sorazmerju
z njihovimi deleži v dosedanjem osnovnem kapitalu, ki odpade na delnice razreda B. Presečni dan za izdajo novih delnic
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se določi v skladu s 70.a členom Zakona
o nematerializiranih vrednostnih papirjih
(ZNVP) in sicer en delovni dan pred dnem,
na katerega klirinško depotna družba začne izvrševati vpise v centralnem registru
v zvezi s tem korporacijskim dejanjem izdajatelja.
3.3. Z dnem vpisa skupščinskega sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register je kapital družbe povečan, šteje
se, da so vse nove delnice polno vplačane.
Povečanje osnovnega kapitala se opravi
s preoblikovanjem kapitalskih rezerv družbe v osnovni kapital in sicer presežka vplačanega kapitala, tako da skupna emisijska
vrednost novih delnic razreda A in B znaša
857.516,00 EUR.
3.4. Celoten osnovni kapital družbe je
po povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe po tem sklepu, razdeljen na
275.006 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice
28,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo
7.700.168,00 EUR in 191.012 prednostnih
imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 39,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.449.468,00 EUR.
3.5. Sklep o povečanju osnovnega kapitala temelji na letni bilanci stanja na dan
31. 12. 2011, ki jo je pregledal revizor ter
o njej dal mnenje brez pridržka.
3.6. Pooblasti se nadzorni svet družbe,
da spremeni statut, tako da uskladi besedilo Statuta družbe, v skladu s sprejetimi
sklepi, ter da ugotovi število delnih pravic,
ki nastanejo s povečanjem osnovnega kapitala.
3.7. Sklepi pod to točko ne veljajo, če
niso veljavno sprejeti, ne veljajo, prenehajo
veljati ali niso vpisani v sodni register:
– sklepi o rednem zmanjšanju kapitala
z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic
(kot so predlagani pod točko 4. dnevnega
reda 15. redne seje skupščine družbe Skupina Prva d.d.).
Sklepi pod to točko so veljavno sprejeti
pod pogojem, če s sklepi pod to točko in
sklepi pod točko 4. tega dnevnega reda na
ločenem zasedanju, s predpisano večino
soglašajo prednostni delničarji razreda B.
4. Redno zmanjšanje osnovnega kapitala z zmanjšanjem nominalnega zneska
delnic.
Predlog sklepa:
4.1. Osnovni kapital družbe Skupina
Prva d.d., Ljubljana, ki po izvedbi povečanja
osnovnega kapitala, skladno s točko 3 tega
sklepa, znaša 15.149.636,00 EUR in je razdeljen na 275.006 navadnih imenskih delnic
razreda A z nominalno vrednostjo delnice
28,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo
7.700.168,00 EUR in 191.012 prednostnih
imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 39,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.449.468,00 EUR, se
po izvedenem povečanju zaradi prevelikega
obsega kapitala glede na dejavnost in potrebe družbe, zmanjša po postopku rednega
zmanjšanja osnovnega kapitala z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic.
Osnovni kapital se zmanjša za
1.123.048,00 EUR in sicer tako, da se nominalna vrednost delnic razreda A zmanjša na
26 EUR, nominalna vrednost delnic razreda
B pa na 36 EUR.
Osnovni kapital po zmanjšanju znaša 14.026.588,00 EUR in je razdeljen
na 275.006 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice
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26,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo
7.150.156,00 EUR in 191.012 prednostnih
imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 36,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 6.876.432,00 EUR.
4.2. Delničarjem razreda A pripada izplačilo iz naslova zmanjšanja nominalne
vrednosti delnic v višini 2 EUR na delnico
razreda A, delničarjem razreda B pa izplačilo v višini 3 EUR na delnico razreda B. Presečni dan za izdajo novih delnic se določi
v skladu s 70.a členom Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP) in sicer en delovni dan pred dnem, na katerega
klirinško depotna družba začne izvrševati
vpise v centralnem registru v zvezi s tem
korporacijskim dejanjem izdajatelja.
4.3. Izplačilo delničarjem se skladno
s 375. členom ZGD-1 izvede po preteku
roka šestih mesecev od objave sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala in potem,
ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno
javili, zagotovljeno izplačilo ali zavarovanje
njihovih terjatev. Izplačilo se opravi na transakcijske račune imetnikov delnic.
4.4. Upnike, katerih terjatve so ali bodo
nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, se
z objavo opozori na pravico, da lahko zahtevajo zavarovanje, če svoje terjatve v šestih
mesecih po objavi sklepa prijavijo, če ne bi
mogli biti poplačani.
4.5. Pooblasti se nadzorni svet družbe,
da spremeni statut družbe, tako da uskladi
besedilo Statuta družbe v skladu s sprejetimi sklepi.
4.6. Sklepi pod to točko ne veljajo, če
niso veljavno sprejeti, ne veljajo, prenehajo
veljati ali niso vpisani v sodni register:
– sklepi o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe (kot so predlagani
pod točko 3. dnevnega reda 15. redne seje
skupščine družbe Skupina Prva d.d.).
Sklepi pod to točko so veljavno sprejeti
pod pogojem, če s sklepi pod to točko in
sklepi pod točko 3. tega dnevnega reda na
ločenem zasedanju, s predpisano večino
soglašajo prednostni delničarji razreda B.
5. Predlog delitve dobička za leto 2011.
Predlog sklepa:
5.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček za
poslovno leto 2011 znaša 1.778.243 EUR,
ki sestoji iz čistega dobička poslovnega leta
v višini 1.203.705 EUR in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 574.538 EUR.
5.2. Za razdelitev prednostnim delničarjem, imetnikom delnic razreda B, se nameni del bilančnega dobička v višini največ
1.802 EUR. Do dividende za leto 2011 so
upravičeni vsi delničarji imetniki prednostnih
delnic na dan 31. 5. 2012. Dividenda prednostnim delničarjem znaša 0,01 EUR bruto
na delnico razreda B in se delničarjem izplača v denarju. Imetniki delnih pravic niso
upravičeni do dividende.
5.3. Za razdelitev navadnim delničarjem, imetnikom delnic razreda A, se nameni del bilančnega dobička v največ v višini
1.701.926,40 EUR. Do dividende za leto
2011 so upravičeni vsi delničarji imetniki navadnih delnic na dan 31. 5. 2012. Dividenda navadnim delničarjem znaša 6,56 EUR
bruto na delnico razreda A in se delničarjem
izplača v denarju. Imetniki delnih pravic niso
upravičeni do dividende.
5.4. Presečni dan za izplačilo dividende delničarjem je 31. 5. 2012. Dividenda
bo vsem delničarjem izplačana do 31. 12.
2012.

5.5. Preostanek bilančnega dobička po
izplačilu dividende iz točke 5.3. tega sklepa
najmanj v znesku 74.514,60 EUR ostane
nerazporejen kot preneseni dobiček in bo
o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
6. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli upravi
družbe in nadzornemu svetu razrešnico za
poslovno leto 2011.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2012 imenuje revizorska hiša Ernst &
Young d.o.o.
8. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
8.1. Skupščina družbe, na podlagi predloga nadzornega sveta, za člane
nadzornega sveta izvoli Andreeo Moraru,
Jožeta Mermala, Zvonimirja Kristančiča, Dušana Šešoka in Nicholas Andrew Lindsay
Stuarta. Mandat članov nadzornega sveta
traja štiri leta.
8.2. Skupščina na podlagi 7.1.1. točke
statuta določa, da novo imenovani nadzorni
svet družbe deluje v sestavi petih članov.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na poslovnem naslovu družbe na Ameriški ulici 8, 1000 Ljubljana so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine, od 10. do 14. ure
in na spletni strani družbe http://www.prvagroup.eu/ dostopni:
– sklic skupščine,
– gradivo za skupščino,
– obrazložitev točk dnevnega reda, o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prejšnje alineje,
– besedilo predlaganih sprememb statuta družbe,
– letno poročilo družbe za leto 2011 in
poročilo nadzornega sveta,
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo petindvajsetino osnovnega kapitala,
lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi
tega sklica skupščine, to je do dne 4. 5.
2012. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov:
info@prvagroup.eu.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
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jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog,
– da ne gre za primere iz tretjega in četrtega odstavka 300. člena ZGD-1.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to
je do dne 4. 5. 2012 poslal družbi razumno
utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge
sklepov in volilne predloge družbi sporočijo
tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail
naslov: info@prvagroup.eu.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Družba ima izdanih 259.411 rednih
delnic z glasovalno pravico (PPDN) in
180.174 prednostnih delnic brez glasovalne pravice (PPDP), pri čemer družba nima
lastnih delnic, tako da bo lahko na skupščini glasovalno pravico uresničevalo 259.411
rednih delnic.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Na skupščini lahko glasujejo delničarji
rednih delnic z glasovalno pravico (PPDN),
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (presečni dan) to je do konca dne
28. 5. 2012.
Drugi pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeleži in na njej
glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo na
skupščini prijavil pri družbi najpozneje do
konca četrtega dne pred skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo.
Obrazec za prijavo na skupščino (za redne in za prednostne delničarje) in obrazec
za uresničevanje glasovne pravice po pooblaščencu (za redne in za prednostne delničarje) sta dostopna na spletni strani družbe, http://www.prvagroup.eu/. Pooblastilo in
obrazec za prijavo na skupščino sta lahko
posredovana družbi po elektronski pošti na
e-mail naslov: info@prvagroup.eu, in sicer
v skenirani obliki kot priponka. Delničarji
oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
se morajo na zahtevo izkazati z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Delničarji s prednostnimi delnicami brez
glasovalne pravice (PPDP), se lahko udeležijo skupščine, na skupščini pa ne morejo
glasovati oziroma pooblastiti osebe za glasovanje, saj pravice ki izhajajo iz prednostnih delnic ne zajemajo glasovalne pravice
na skupščini družbe.
Prijave in pooblastila naj na sedež
družbe oziroma na e-mail naslov družbe:
info@prvagroup.eu prispejo najkasneje do
konca četrtega dne pred skupščino. Skladno
z zakonskimi določili število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic,
ki so po evidenci v delniški knjigi v njihovi
lasti konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.
Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine prosimo delničarje in pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov
vsaj 15 min pred začetkom zasedanja.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15 % osnovnega kapitala. Če
skupščina ob napovedanem terminu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z enakim

Obenem skupščina pooblašča upravo, da lahko izvrši umik lastnih delnic brez
nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta
z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe
z umikom lastnih delnic, se pooblasti nadzorni svet družbe.
5. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: na lastno željo se pred iztekom
mandata razreši član nadzornega sveta
Marko Žehelj s 4. 6. 2012 in se do izteka
mandata sedanjim članom nadzornega sveta do 17. 6. 2013 imenuje za člana nadzornega sveta Borut Baznik.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, revidiranim Letnim poročilom
družbe Ajdacom d.d., in skupine Ajdacom
za poslovno leto 2011 in Poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila, je delničarjem na vpogled vse
delavne dni, od 10. do 12. ure, v času od
dneva objave sklica skupščine do vključno
1. 6. 2012, v Dvorani VII, Šmartinska 152,
Ljubljana, soba št. 1.
Glasovalno pravico lahko na skupščini
uresničijo delničarji, če družbi s priporočenim pismom prijavijo svojo udeležbo tako,
da pisna prijava udeležbe na skupščini prispe na sedež družbe najkasneje konec 4.
dne pred zasedanjem skupščine (31. maja
2012) in so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. dne 31. maja 2012
(presečni dan).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji
zahtevo za dodatno točko dnevnega reda
pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani
najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane
shranjeno pri družbi.
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po
katerem mora poslovodstvo na skupščini
dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk
dnevnega reda.
Ajdacom d.d.
direktor
Miha Zupanc

dnevnim redom istega dne ob 11. uri, na istem kraju. Na ponovnem zasedanju skupščine le-ta veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Skupina Prva d.d.
Uprava družbe
Ob-2405/12
Na podlagi 28. člena Statuta družbe
Ajdacom d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,
uprava družbe sklicuje
skupščino,
ki bo 4. 6. 2012, ob 8.30, v poslovni
stavbi Dvorana VII – sejna soba, Ljubljana,
Šmartinska 152, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine in se
imenuje delovno predsedstvo po predlogu
uprave družbe.
Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini delničarjev prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev sprejetega revidiranega
Letnega poročila družbe Ajdacom d.d., in
Skupine Ajdacom za poslovno leto 2011
in Poročila nadzornega sveta o rezultatih
preveritve Letnega poročila za poslovno
leto 2011 ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2011 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepov:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011
v višini 1.430.381,94 EUR se uporabi kot
sledi:
– delničarjem se razdeli za dividende bilančni dobiček v znesku 8,61 EUR bruto
za delnico, kar skupaj predstavlja znesek
1.284.749,76 EUR;
– do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni
družbi d.d. Ljubljana drugi delovni dan po
seji skupščine, to je do 6. junija 2012;
– v obliki udeležbe na dobičku se direktorju izplača nagrada v višini bruto
1.800,00 EUR;
– izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se izvrši iz dobička tekočega leta;
– bilančni
dobiček
v
višini
143.832,18 EUR ostane nerazporejen in bo
o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih
letih;
– upravi in nadzornemu svetu se za njuno dobro delo v letu 2011 podeli razrešnica
s katero se potrjuje in odobrava delo teh
dveh organov družbe v letu 2011.
Dividende se izplačajo najkasneje do
30. 6. 2012.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za revizorja družbe se za poslovno leto 2012 imenuje Ernst & Young
d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.
4. Pridobivanje lastnih delnic na podlagi
pooblastila skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa:
Skupščina za dobo 36 mesecev pooblašča upravo, da lahko družba pridobiva
lastne delnice. Najnižja nakupna cena je
lahko 94,00 EUR, najvišja pa 150,00 EUR.
Družba na podlagi tega pooblastila lahko
pridobi največ 14.921 delnic.

Stran

Stran

870 /

Št.

30 / 26. 4. 2012

Ob-2388/12
Na podlagi določil 17. člena Statuta družbe in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje
20. sejo redne skupščine
delniške družbe Semenarna Ljubljana,
proizvodnja in trgovina, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 28. 5. 2012, ob 11. uri,
na sedežu družbe, Dolenjska cesta 242,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe Semenarna Ljub
ljana, d.d. in Skupine Semenarna Ljubljana,
za leto 2011, mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu letnega poročila Semenarne Ljub
ljana, d.d. in Skupine Semenarna Ljubljana
za leto 2011.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2011.
4. Pokrivanje bilančne izgube za leto
2011 z rezervami iz dobička, kapitalskimi
rezervami ter z zmanjšanjem in sočasnim
povečanjem osnovnega kapitala družbe.
5. Sprememba statuta družbe.
6. Informacija o teku posebne revizije.
Predlogi sklepov:
Uprava družbe in nadzorni svet družbe predlagata k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe:
Predlog sklepa k točki 1
Za predsednika skupščine se izvoli Sašo
Miklavc, za preštevalko glasov Majda Nikolovski, za izdelavo notarskega zapisnika se
določi notar Andrej Rozman.
Predlog sklepa k točki 2
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Semenarna Ljub
ljana, d.d. in Skupine Semenarna Ljubljana,
za leto 2011, mnenjem revizorja, pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu letnega poročila Semenarne Ljub
ljana, d.d. in Skupine Semenarna Ljubljana
za leto 2011.
Predlog sklepa k točki 3
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa k točki 4
Skupščina ugotovi, da bilančna izguba družbe na dan 31. 12. 2011 znaša
5.490.817 EUR. Znesek bilančne izgube
v višini 5.490.817 EUR se deloma pokrije iz
rezerv iz dobička v višini 1.302.881 EUR in
kapitalskih rezerv v višini 2.090.736 EUR,
tako da preostanek bilančne izgube znaša
2.097.200 EUR.
Preostanek bilančne izgube v višini
2.097.200 EUR se pokrije z zmanjšanjem
osnovnega kapitala in sočasnim povečanjem osnovnega kapitala, in sicer se osnovni kapital družbe z dosedanjega zneska, ki
znaša 7.149.157,07 EUR zmanjša za znesek 2.842.200 EUR, tako da novi osnovni
kapital družbe znaša 4.306.957,07 EUR.
Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 2.097.200,00 EUR se nameni za pokrivanje nepokrite izgube družbe za leto 2011,
znesek v višini 745.000 EUR pa prenese
v kapitalske rezerve družbe. Zmanjšanje
osnovnega kapitala se izvede po postopku
poenostavljenega zmanjšanja osnovnega
kapitala.
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Osnovni kapital družbe je pred povečanjem razdeljen na skupaj 1.713.224 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Osnovni kapital družbe se poveča z novimi denarnimi vložki v znesku največ do
2.400.000,00 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo največ do 959.406 navadnih kosovnih delnic razreda A.
Emisijska cena novo izdanih delnic znaša 2,51 EUR na posamezno delnico.
Novo izdane delnice tvorijo z že izdanimi
navadnimi delnicami družbe razred A.
Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju
s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za
uveljavitev prednostne pravice je 15 dni od
zasedanja skupščine. V primeru, da v prvem
krogu povečanja osnovnega kapitala niso
vpisane vse razpoložljive delnice, se le-te
ponudijo v vpis in vplačilo največ 5 pravnim osebam (vlagateljem). Uprava družbe
ima v drugem krogu vplačil za povečanje
osnovnega kapitala družbe prosto izbiro vlagatelja. Rok za vpis delnic dosedanjih delničarjev je 15 dni in nove delničarje največ
30 dni od dneva vročitve vabila posameznemu vlagatelju, ki ga izbere uprava. Rok
za vplačilo delnic je 45 dni od zasedanja
skupščine. Zneski morebitnih preplačil pri
vplačilu delnic, se vplačnikom brezobrestno
vrnejo v roku 15 dni od poteka roka za vpis
in vplačilo novo izdanih delnic.
Dokapitalizacija se bo štela za uspešno
v primeru najmanj 75 % vplačanih delnic.
Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da statut družbe uskladi s sprejetim
sklepom o povečanju osnovnega kapitala
z novimi denarnimi vložki.
Predlog sklepa k točki 5
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
Statuta družbe Semenarna Ljubljana, d.d.,
v predlaganem besedilu, ki je sestavni del
tega sklepa.
Upravo družbe se pooblasti za pripravo prečiščenega besedila statuta, ki ga na
podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi
notar.
Predlog sklepa k točki 6
Skupščina družbe se seznani o teku posebne revizije.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča, ali če pri posamezni točki ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega
reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda, ki
bodo poslani družbi v roku 7 dni po objavi
tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz
prvega odstavka 300. člena ZGD-1 oziroma 301. člena ZGD-1, bodo objavljeni in
sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1.
Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani
v roku iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1
in so dani najpozneje na sami skupščini, se
obravnavajo na skupščini.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati
delničarjem zanesljive podatke o zadevah

družbe, če so ti potrebni za presojo točk
dnevnega reda.
Gradivo za skupščino
Besedila gradiv in utemeljitve predlogov
sklepov, kot tudi vse ostalo gradivo po dnevnem redu skupščine je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe v tajništvu
uprave, Dolenjska c. 242 v Ljubljani, in sicer
vse delovne dni med 9. in 12. uro, od objave
sklica do zasedanja skupščine.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine in svojo udeležbo in morebitnega
pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe
najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenec se mora
izkazati s pisnim pooblastilom. Pisna pooblastila morajo za fizične osebe vsebovati
ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastila za zastopanje se
ob prijavi dajo v hrambo družbi.
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino, razen pri 4. in 5. točki, kjer je
potrebna tričetrtinska večina pri sklepanju
zastopanega kapitala. Glasuje se osebno
oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu na skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri, z istim dnevnim
redom. Po ponovnem sklicu bo skupščina
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta pol ure pred uradnim začetkom.
V tem času se bodo delile glasovnice.
Semenarna Ljubljana, d.d.
predsednik uprave/direktor družbe
Borut Mavsar
Ob-2396/12
V skladu z 9.5. členom Statuta delniške družbe Moja delnica, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Dunajska 20, 1000
Ljubljana, sklicuje uprava družbe
18. skupščino družbe
Moja delnica,
borzno posredniška hiša d.d.,
Ljubljana,
ki bo dne 29. 5. 2012 ob 9. uri, na sedežu
družbe v Ljubljani, Dunajska 20, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Ugotovi se prisotnost na skupščini.
Skupščini prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek.
Sklep 1. Na predlog uprave se sprejme
sklep: za predsednika skupščine se izvoli Mateja Rudolf, za preštevalca glasov se
imenujeta Aljoša Bizjak Pitamic in Janez
Kalan.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2011 z revizorjevim poročilom
in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1-
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UPB3, uporaba bilančnega dobička in razrešnica članoma uprave in članom nadzornega sveta.
Predstavitev letnega poročila družbe za
poslovno leto 2011 z mnenjem revizorja in
Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila, razprava o uporabi bilančnega dobička ter razprava o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2011.
2.1. Uporaba bilančnega dobička za leto
2011.
Sklep 2.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep:
Čista izguba poslovnega leta 2011 v višini 307.485 EUR se pokrije v breme prenesenega čistega poslovnega izida v višini
147.446 EUR ter rezerv iz dobička v višini 146.210 EUR. Bilančna izguba v višini 13.829 EUR se prerazporedi kot izguba
preteklih let.
2.2. Podelitev razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2011.
Sklep 2.2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: skupščina podeljuje razrešnico članoma uprave in
članom nadzornega sveta za poslovno leto
2011, v skladu z 294. členom ZGD-1-UPB3.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2012.
Sklep 3. Na predlog nadzornega sveta
se sprejme sklep: za revizorsko družbo za
revidiranje poslovanja za poslovno leto 2012
se imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Sklep 4. Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep: za člane nadzornega
sveta se imenujejo Andrej Vozlič, Polona
Šušterič in Darja Čakar. Mandat članom
nadzornega sveta prične z dnem 30. 10.
2012 in traja štiri leta.
Gradivo za skupščino skupaj z letnim
poročilom uprave za poslovno leto 2011,
mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za leto
2011, obrazložitev revizorja družbe, obrazložitev predlaganih članov nadzornega sveta,
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak dan od 8. do 10. ure od objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisni in poslani upravi družbe v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje
glasovalne pravice na skupščine je, da se
delničarji prijavijo pred skupščino. V tem
primeru je dovolj, da se delničarji prijavijo
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Skupščine se lahko udeležijo in na
njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najpozneje četrti dan pred
zasedanjem skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.

družba začela izvrševati vpise v centralnem registru v zvezi s tem zmanjšanjem
osnovnega kapitala z združitvijo delnic) posamezni imetnik obdrži za vsaki 2 kosovni
delnici s pripadajočim zneskom 1,57 EUR,
eno kosovno delnico družbe s pripadajočim
zneskom v zmanjšanem osnovnem kapitalu 1,30 EUR. Ob združevanju kosovnih
delnic družbe se preračun kosovnih delnic
za vsakega delničarja opravi tako, da vsak
delničar dobi z združevanjem najvišje celo
število kosovnih delnic (zaokrožitev navzdol) s pripadajočim zneskom 1,30 EUR,
ki mu pripada. Za nastale delne pravice
(presežek pravice do kosovnih delnic nad
celim številom delnic, ki pripada posameznemu delničarju) bo družba oblikovala
pravne skupnosti skladno z določili členov
74. in 74.a Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih.
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala in z zmanjšanjem pripadajočega
zneska osnovnega kapitala na delnico
se zmanjša tudi znesek odobrenega kapitala družbe, določen v točki 5.2. statuta, in sicer s 26.475.848,86 EUR na
10.996.153,83 EUR. Skupščina družbe
pooblašča nadzorni svet za izdelavo čistopisa statuta družbe, ki vključuje sprejete
sklepe skupščine.
4. Odobreni kapital.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa št. 4:
Spremeni se točka 5.2. statuta, tako da
po novem glasi:
5.2.
Odobreni
kapital
znaša
10.996.153,83 EUR. Uprava družbe je
v petih letih od vpisa sprememb statuta
v sodni register upravičena povečati osnovni kapital za 10.996.153,83 EUR. Uprava je
še pooblaščena, da v okviru zneska iz prejšnjega stavka poveča osnovni kapital tudi
za stvarne vložke, pri čemer je za takšno
odločitev dolžna predhodno pridobiti pisno
soglasje nadzornega sveta.
O vsebini pravic iz delnic, o pogojih za
izdajo delnic ter zlasti o morebitni izključitvi prednostne pravice do novih delnic
odloča uprava, ki mora za svojo odločitev predhodno pridobiti pisno soglasje nadzornega sveta.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja za poslovno
leto 2012.
Nadzorni svet predlagata skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa št. 5:
Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2012 se imenuje družba KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.,
Ljubljana.
Seznanitev z izključitvijo prednostne
pravice do novih delnic
Uprava družbe skladno s 337. členom ZGD-1 seznanja delničarje, da bo pri
5. točki dnevnega reda skupščina odločala
o spremembah in dopolnitvah statuta, in
sicer s spremembo točke 5.2., ki na novo
določa povečanje osnovnega kapitala iz
odobrenega kapitala tako, da je prednostna
pravica delničarjev izključena.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, vključno z letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta in revizorjevim poročilom, utemeljitvijo predloga za imenovanje revizorja in besedilom sprememb statuta, je delničarjem

Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem.
Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence pozivamo, da se zglasijo v sejni
sobi pol ure pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Moja delnica BPH d.d.
Uprava
Ob-2403/12
Na podlagi statuta družbe in Zakona
o gospodarskih družbah uprava družbe
NFD Holding, finančna družba d.d. sklicuje
11. sejo skupščine
družbe NFD Holding,
finančna družba d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 28. 5. 2012,
ob 13. uri, na sedežu družbe, v Ljubljani,
Trdinova 4.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih
organov ter ugotovitev sklepčnosti.
Uprava predlaga, da skupščina sprejme sklep:
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se imenuje
Srečo Jadek, za preštevalki glasov se izvolita Mihaela Stopar in Tjaša Korenčan. Za
pristojno notarko se imenuje Nada Kumar.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
NFD Holding d.d. in Skupine NFD Holding
za poslovno leto 2011, skupaj s poročilom
nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega
letnega poročila ter revizijskim poročilom
ter informacija o prejemkih članov uprave in
nadzornega sveta v letu 2011 in odločanje
o podelitvi razrešnice članom nadzornega
sveta in upravi družbe NFD Holding, finančna družba d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
družbe NFD Holding d.d., s katero potrjuje
in odobrava njeno delo v poslovnem letu
2011.
Predlog sklepa št. 2.2:
Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe NFD Holding d.d., s katero potrjuje in odobrava delo tega organa
v poslovnem letu 2011.
3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa št. 3:
Osnovni
kapital
družbe
se
z dosedanjega zneska, ki znaša
53.116.509,49 EUR, zmanjša za znesek
31.124.201,83 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 21.992.307,66 EUR. Zmanjšanje
osnovnega kapitala se izvede po postopku
poenostavljenega zmanjšanja osnovnega
kapitala z združitvijo delnic.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
družbe je kritje prenesene izgube.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
33.727.196 navadnih imenskih kosovnih
delnic. Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala in posledičnega znižanja pripadajočega zneska posamezne kosovne delnice
pod znesek, določen v tretjem odstavku
172. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), se obstoječe kosovne delnice združi tako, da po stanju na presečni
dan (presečni dan bo en delovni dan pred
dnem, na katerega bo klirinško depotna
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na vpogled na sedežu družbe NFD Holding,
finančna družba d.d. v Ljubljani, Trdinova
4, in sicer od dneva objave sklica do zasedanja skupščine, vsak delavnik, med 10. in
12. uro, in na spletni strani družbe: www.
nfdholding.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih
sprememb in ostalo gradivo je objavljeno
tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze
d.d. (http://seonet.ljse.si). Na spletni strani družbe: www.nfdholding.si so dostopni
tudi podatki iz tretjega odstavka 296. člena
ZGD-1.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo na naslov Trdinova 4, Ljubljana, ali po telefaksu
01/23-00-620.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali
volilne predloge. Uprava bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih
dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno
utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega
sveta in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Predloga o volitvah delničarju skladno
s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči na naslov ali
po telefaksu, kot je navedeno v prejšnjem
odstavku.
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. Uprava jim je dolžna
podati zanesljive podatke in odgovore na
vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so
takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305 člena tega zakona so dostopne na spletni strani družbe:
www.nfdholding.si.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalne pravice le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine oziroma imajo na ta
dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi zakoniti pravni podlagi ter njihovi
pooblaščenci in zastopniki pod pogojem,
da svojo udeležbo na skupščini prijavijo
s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež
družbe najpozneje konec četrtega dne pred
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zasedanjem skupščine. Prijava se pošlje po
pošti na naslov NFD Holding d.d., Uprava
družbe – za skupščino, Trdinova 4, 1000
Ljubljana. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev.
Upoštevane in veljavne bodo samo prijave
z originalnimi podpisi.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo za zastopanje mora biti
pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Delničarji lahko imenujejo
pooblaščenca tudi po faksu 01/23-00-620.
Delničarji lahko pooblastilo prekličejo na
enak način, kot je bilo podeljeno.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Obrazca prijavnice in pooblastila, ki sta
podana primeroma, sta poleg sklica in gradiva za skupščino dosegljiva na spletni strani:
www.nfdholding.si.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
33.727.196 navadnih imenskih kosovnih
delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na
skupščini. Na dan sklica skupščine je družba NFD Holding d.d. imetnica 2.672 lastnih
delnic, kar predstavlja 0,008 % vseh izdanih
delnic družbe. Lastne delnice so brez glasovalne pravice.
Delničarje oziroma njihove zastopnike
prosimo, da prevzamejo glasovnice trideset
minut pred začetkom seje.
NFD Holding, finančna družba d.d.
uprava družbe
Št. 4018437
Ob-2404/12
Na podlagi določil 295. člena, točka 3
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
na podlagi 32. točke Statuta Tovarne arom
in eteričnih olj d. d. Škofja vas, Škofja vas
39, sklicuje uprava
2. izredno sejo
skupščine ETOL d. d.,
ki bo 29. 5. 2012, ob 13. uri, na sedežu
družbe v Škofji vasi 39, Škofja vas.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine.
– Imenovanje predsednika skupščine.
– Imenovanje preštevalcev glasov.
– Ugotovitev prisotnosti notarke Katje
Fink za sestavo zapisnika.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov in ugotovi se prisotnost notarke Katje Fink.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
3. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa:
3.1 Vse delnice družbe ETOL d.d., katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo
na glavnega delničarja družbo FRUTAROM
SCHWEIZ AG, Rütiwisstrasse 7, 8820 Wädenswil, Švica, manjšinskim delničarjem pa
se v zameno za delnice izplača denarna
odpravnina v višini 141,00 EUR na vsako
preneseno delnico. Prenos delnic na družbo
FRUTAROM SCHWEIZ AG se izvrši z dnem
vpisa tega sklepa v sodni register.

3.2 Skupščina pooblašča poslovodstvo
glavnega delničarja FRUTAROM SCHWEIZ
AG, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic ETOL d.d. na glavnega delničarja
v sodni register, pri KDD – Centralna klirinško depotna družba delniška družba poda
nalog za prenos delnic ETOL d.d. z računov
manjšinskih delničarjev na račun glavnega
delničarja.
3.3. FRUTAROM SCHWEIZ AG bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic
v register izplačal denarno odpravnino za
pridobljene delnice. Upravičenci do denarne
odpravnine so:
(a) manjšinski delničarji, ki so vpisani
v centralnem registru kot imetniki delnic na
presečni dan za prenos delnic;
(b) v primeru, da so delnice, katerih imetnik je manjšinski delničar predmet pravice
tretjega ali drugega pravnega dejstva in iz
vsebine pravice tretjega oziroma drugega
pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov, osebe v korist katerih je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano
na presečni dan, ki je določen v drugem
odstavku 81. b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, za izbris te
pravice oziroma pravnega dejstva.
3.4. Izplačila denarne odpravnine bo
glavni delničar vršil prek Banke Celje d.d.,
ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega
delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega
sklepa o prenosu delnic v register izplačal
denarno odpravnino za pridobljene delnice
v skladu s tem sklepom.
Gradivo za skupščino
Gradivo za sejo skupščine, vključno
s predlogi sklepov je vsem delničarjem
na vpogled na sedežu družbe ETOL d.d.
v Škofji vasi 39, Škofja vas, in sicer od
dneva sklica naprej vsak delavnik, med 8.
in 12. uro. Vabilo bo objavljeno v Uradnem
listu RS dne 26. 4. 2012, prav tako je gradivo dostopno na spletni strani družbe, www.
etol.com. Na spletni strani družbe, www.
etol.com so dostopni tudi podatki iz tretjega
odstavka 296. člena ZGD.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve
za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na
naslov: skupscina@etol.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali
volilne predloge. Uprava bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih
dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno
utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu uprave in da bo druge
delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja
se objavi in sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po
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objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu organa
vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar lahko predloge sklepov
in volilne predloge družbi sporoči tudi na elektronski naslov: skupscina@etol.si.
Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna
poslati zanesljive podatke in odgovore na
vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če
so takšni odgovori in podatki potrebni za
presojo točk dnevnega reda skupščine. Na
vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko
da podatke v skupnem odgovoru.
Informacije o pravicah delničarjev iz
prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena tega zakona
so dostopne na spletni strani družbe.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so kot imetniki delnic družbe
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na
sedež družbe najpozneje do konca četrtega
dne pred zasedanjem skupščine.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno
in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno
v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na
spletni strani družbe.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev,
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev
je pisna prijava udeležbe, naslovljena na
sedež družbe, ki mora prispeti na sedež
družbe najkasneje konec četrtega dne pred
skupščino, tj. do konca dneva 25. 5. 2012.
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.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
254.619 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Skladno z zakonom daje vsaka navadna
delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba ETOL
d. d. nima lastnih delnic.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj petnajst odstotkov glasov. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri, na
istem mestu. Na tem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
ETOL d. d.,
predsednik uprave
mag. Zdenko Zanoški

delež in pripadajoč znesek v osnovnem
kapitalu.«
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko
dnevnega reda, revidiranim Letnim poročilom družbe BTC d.d., in Skupine BTC za
poslovno leto 2011 in poročilom nadzornega
sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila je delničarjem na vpogled vse delavne
dni, od 10. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno 1. 6. 2012,
v poslovni stavbi Dvorana VII, soba št. 1,
Šmartinska 152, Ljubljana.
Gradivo za skupščino, navedeno
v prejšnjem odstavku, je objavljeno in delničarjem dostopno na spletni strani družbe:
http://www.btc.si.
Glasovalno pravico lahko na skupščini
uresničijo delničarji, ki družbi s priporočenim
pismom, ki prispe na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (31. maja 2012) in ki so imetniki
delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj.
dne 31. maja 2012 (presečni dan).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Predlogi
delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje
na sami skupščini, se obravnavajo na sami
skupščini.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane
shranjeno pri družbi.
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 po
katerem mora poslovodstvo na skupščini
dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk
dnevnega reda.
Blagovno trgovinski center d.d.
uprava

Ob-2406/12
Na podlagi 22. člena Statuta družbe
Blagovno trgovinski center d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
skupščino,
ki bo 4. 6. 2012, ob 9.30, v poslovni stavbi
Dvorana VII – sejna soba, Ljubljana, Šmartinska 152, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine in se
imenuje delovno predsedstvo po predlogu
uprave družbe.
Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini delničarjev prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev sprejetega revidiranega
Letnega poročila družbe BTC d.d. in Skupine BTC za poslovno leto 2011 ter Poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve
Letnega poročila za poslovno leto 2011 ter
sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2011 ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepov:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011
v višini 11.930.732,19 EUR se uporabi kot
sledi:
1. delničarjem se razdeli za dividende
znesek 9,60 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.159.270,40 EUR.
Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
Do dividende so upravičeni imetniki vpisani
v delniško knjigo BTC d.d. pri KDD-Centralni
klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana drugi
delovni dan po seji skupščine, to je 6. junija
2012;
2.
bilančni
dobiček
v
višini
9.771.461,79 EUR ostane nerazporejen in
bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih;
3. dividende se izplačajo najkasneje do
30. 6. 2012. Izplačilo se opravi iz čistega
poslovnega izida 2011;
4. upravi in nadzornemu svetu se za njuno dobro delo v letu 2011 podeli razrešnica
s katero se potrjuje in odobrava delo teh
dveh organov družbe v letu 2011.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za revizorja družbe se za poslovno leto 2012 imenuje Ernst & Young
d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic v breme bilančnega dobička in
sprememba Statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepov:
1. osnovni kapital družbe se zaradi umika
delnic zmanjša z zneska 8.345.852,11 EUR
za znesek 834.585,21 EUR in po izvedenem zmanjšanju osnovni kapital družbe
znaša 7.511.266,90 EUR;
2. zmanjšanje osnovnega kapitala
za 834.585,21 EUR se izvede z umikom
25.000 delnic, ki jih družba že ima. Število
izdanih delnic pa se iz sedanjih 250.000
zmanjša za 25.000 in po izvedenem umiku
znaša število delnic družbe 225.000;
3. skladno z določilom 381.5 ZGD-1 člena se znesek, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic, to je
834.585,21 EUR, odvede v kapitalske rezerve;
4. družba znižuje osnovni kapital zaradi
obveznosti po tretjem odstavku 250. člena
ZGD-1;
5. spremeni se 15. člen statuta družbe
tako, da se glasi:
»15. člen
Osnovni
kapital
družbe
znaša
7.511.266,90 EUR in je razdeljen na
225.000 delnic.
Delnice so oblikovane kot kosovne
delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak
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Ob-2409/12
Na podlagi 19. člena Statuta Banke Celje
d.d. ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1, uprava banke
sklicuje
27. redno skupščino
delničarjev Banke Celje d.d.,
ki bo v četrtek, 31. 5. 2012, ob 10. uri,
v dvorani Celjanka, Celjski sejem, Dečkova
cesta 1, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev banke,
ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsedni-

Stran

874 /

Št.

30 / 26. 4. 2012

ka in dveh preštevalk glasov ter predstavitev
notarke.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
izvoli:
– predsednika: Stojana Zdolška,
– preštevalki glasov: Irmo Lukman in Simono Cilenšek.
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju
Banke Celje d.d. z mnenjem nadzornega
sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju Banke Celje
d.d. za leto 2011 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta Banke Celje d.d.
3. Poročilo nadzornega sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. se seznani s Poročilom
nadzornega sveta Banke Celje d.d. o preveritvi Letnega poročila Banke Celje d.d. in
Skupine Banke Celje za leto 2011 in pozitivnim mnenjem nadzornega sveta Banke Celje d.d. k poročilu pooblaščenega revizorja
PricewaterhouseCoopers d.o.o. Ljubljana.
4. Predlog podelitve razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu Banke Celje d.d. za
poslovno leto 2011.
5. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Banke Celje d.d. v predlaganem besedilu in pooblasti nadzorni svet
Banke Celje d.d. za izvedbo sprejetih sprememb in dopolnitev Statuta Banke Celje
d.d.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2012.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. imenuje za revidiranje Letnega poročila Banke Celje d.d. in Skupine
Banke Celje d.d. za poslovno leto 2012 pooblaščeno revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.
Predloge sklepov pod 1., 2., 4. in 5. točko predlagata uprava in nadzorni svet Banke Celje d.d., predloge sklepov pod 3. in
6. točko pa nadzorni svet Banke Celje d.d.
Skupščine delničarjev banke se lahko
udeležijo delničarji banke, ki svojo udeležbo
pisno prijavijo banki najpozneje do vključno
28. maja 2012. Prijavo opravijo z izpolnjeno
prijavnico, kateri, v primeru, da se skupščine ne bodo udeležili osebno, priložijo
pisno pooblastilo pooblaščencu za zastopanje. Prijavnica in pooblastilo sta poleg
sklica skupščine priložena pisnemu vabilu
za skupščino, katerega delničarji prejmejo
po pošti, dostopna pa sta tudi na spletni
strani banke, www.banka-celje.si.
Glasovalno pravico imajo delničarji, ki
so vpisani v delniški knjigi banke, ki jo vodi
Klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana,
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 27. maja 2012 (presečni dan).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
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dnevnega reda. Uprava banke bo, v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, takoj
po poteku sedem dnevnega roka objavila
prejete dodatne točke dnevnega reda, tako
da ostane do zasedanja skupščine najmanj
14 dni.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava banke bo, na
enak način kot ta sklic skupščine, objavila
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
banki v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni
in za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarji lahko nasprotne predloge in
zahteve za dodatne točke dnevnega reda
pošljejo banki tudi po elektronski pošti na
naslov: skupscina@banka-celje.si.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so le-ti potrebni za presojo točk
dnevnega reda, in izvršujejo svojo pravico
do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in njihovo obrazložitvijo je skupaj z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta
ter besedilom predlaganih sprememb statuta od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine na
vpogled v Banki Celje d.d., Vodnikova 2,
v tajništvu Sektorja finančnih trgov, soba
308/III, od ponedeljka do petka med 9. in
12. uro. Gradivo je dostopno tudi na spletni strani banke, www.banka-celje.si, kjer
so dostopne tudi vse ostale informacije iz
tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah delničarjev iz prvega
odstavka 298. člena, prvega odstavka 300.,
301. in 305. člena ZGD-1.
Osnovni kapital Banke Celje d.d. je razdeljen na 406.904 navadnih in 101.725 prednostnih imenskih delnic. Glasovalno pravico na 27. skupščini imajo pri vseh točkah
dnevnega reda navadne nematerializirane imenske delnice. Na dan objave sklica
te skupščine glasovalnih pravic nima 416
lastnih navadnih imenskih delnic in 1.057
navadnih tiskanih delnic na prinosnika, za
katere še ni bila opravljena zamenjava po
68. členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih.
Registracija udeležencev se bo začela
eno uro pred najavljenim začetkom skupščine. Ob registraciji se mora prijavljeni
udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa z izpisom iz poslovno-sodnega
registra oziroma drugo ustrezno listino, iz
katere izhaja pravica za zastopanje, nakar
prejme potrdilo o prisotnosti in enoto za elektronsko glasovanje.
Če skupščina delničarjev banke ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 31. maja
2012 ob 11. uri, na istem kraju in bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Banka Celje d.d.
Uprava banke
Št. 77-19/2011
Ob-2411/12
Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj, na
podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, v povezavi s 33. členom
Statuta hranilnice sklicuje

26. redno skupščino
Hranilnice LON d.d., Kranj,
ki bo v Kranju, dne 30. 5. 2012, ob
18. uri, v prostorih Mestne občine Kranj,
dvorana št. 15 (I. nadstropje – avla), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev in imenovanje organov
skupščine.
Skupščino bo odprl predsednik uprave
hranilnice, ki bo podal ugotovitve o udeležbi
delničarjev, sklepčnosti skupščine in predloge glede organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli:
a) delovno predsedstvo skupščine v sestavi:
– predsednik skupščine Slavko Erzar,
– članica Marta Urbančič Rombo in
– članica Jana Kalan;
b) verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednica komisije Tatjana Jenko,
– članica komisije Darja Kosec ter
– predstavnika podjetja IXTLAN forum
d.o.o. za preštevalca glasov,
ter ugotovi, da je na skupščini navzoč
notar Vojko Pintar iz Kranja, ki bo sestavil
notarski zapisnik o poteku skupščine.
2. Obravnava (a) letnega poročila o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2011
z vsebovanim poročilom uprave, poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, poročilom o delu nadzornega sveta v letu 2011 in poročilom pooblaščenega
revizorja, (b) poročila o delu službe notranje revizije z mnenjem nadzornega sveta,
(c) predloga ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2011, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2011 in potrditev predloga
izplačila nagrade upravi ter (d) informacije o prejemkih članov organov vodenja in
nadzora.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejema letno poročilo
o poslovanju hranilnice za leto 2011 z vsebovanim poročilom uprave, poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2011 Hranilnice LON d.d.,
Kranj in poročilo o delu nadzornega sveta
v letu 2011, podaja pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o.
Ljubljana za poslovno leto 2011.
b) Skupščina sprejema poročilo o delu
službe notranje revizije za leto 2011 z mnenjem nadzornega sveta.
c) Skupščina določa uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2011 v višini
516.308,97 EUR za naslednje namene:
– za izplačilo dividend delničarjem, ki so
na dan 31. 5. 2012 vpisani v delniško knjigo
kot lastniki delnic s pravico do dividende
v višini 12,00 EUR bruto na delnico,
– za oblikovanje drugih rezerv iz dobička
v znesku 47.048,97 EUR.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.
Skupščina potrjuje predlog izplačila nagrade upravi v skupnem znesku
87.888,19 EUR (bruto bruto), ki se izplača
do 20. 6. 2012, in sicer predsedniku 2/3 navedenega zneska in članu 1/3 navedenega
zneska. Polovica nagrade se izplača v denarju, polovica pa v delnicah Hranilnice LON
po knjigovodski vrednosti delnice na dan
31. 12. 2011, in sicer tako, da se v delnicah
izplačani znesek zaokroži na cele delnice
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navzgor, razlika do polne nagrade pa se
upravi izplača v denarju.
d) Skupščina se seznani z višino prejemkov članov uprave v letu 2011, in sicer je predsednik uprave v letu 2011 prejel
246.536,79 EUR dohodka (variabilni del dohodka znaša 37.268,00 EUR, fiksni del dohodka znaša 209.268,79 EUR), član uprave
pa 173.099,18 EUR (variabilni del dohodka
znaša 18.634,00 EUR, fiksni del dohodka
znaša 154.465,18 EUR).
Skupščina se seznani z višino prejemkov članov nadzornega sveta (vse iz naslova plačila za opravljanje funkcije in
sejnin) v letu 2011, in sicer je predsednik
nadzornega sveta prejel 31.410,32 EUR,
namestnik predsednika nadzornega sveta in član nadzornega sveta pa vsak po
12.750,00 EUR.
Skupščina se seznani z višino prejemkov
članov revizijske komisije, in sicer je predsednica revizijske komisije v letu 2011 prejela
516,13 EUR plačila za opravljanje funkcije,
člana revizijske komisije pa za opravljanje
funkcije nista prejela plačila.
3. Seznanitev skupščine s sprejemom
Politike prejemkov v Hranilnici LON d.d.,
Kranj in določitev sejnin in plačila za opravljanje funkcije predsednika in članov nadzornega sveta ter plačila za komisije, ki jih
imenuje nadzorni svet za mandatno obdobje
do vključno 11. 9. 2016.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani, da je na podlagi sklepa »Drugič: e)« 25. skupščine Hranilnice LON d.d., Kranj z dne 1. 6. 2011
v skladu z določili Zakona o bančništvu,
Zakona o gospodarskih družbah in veljavnimi podzakonskimi ter izvedbenimi predpisi,
nadzorni svet na predlog uprave določil in
sprejel Politiko prejemkov v Hranilnici LON
d.d., Kranj.
b) Skupščina določa plačila za opravljanje funkcije in sejnine za predsednika in
člane nadzornega sveta, in sicer:
(i) plačilo za opravljanje funkcije znaša:
– za predsednika nadzornega sveta
1.900,00 EUR bruto/mesec;
– za člana nadzornega sveta 950,00
EUR bruto/mesec;
(ii) sejnina znaša:
– za predsednika nadzornega sveta
350,00 EUR bruto;
– za člana nadzornega sveta 150,00
EUR bruto.
(iii) povračilo dejanskih stroškov za izobraževanje ali v zvezi z opravljanjem drugih
nalog, povezanih z opravljanjem funkcije
znaša do 3.000,00 EUR letno na posameznega člana.
c) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da sam določi plačila posameznim članom
komisij, ki jih imenuje nadzorni svet.
4. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve Statuta Hranilnice LON d.d.
v predlaganem besedilu, ki so sestavni del
tega sklepa.

tiste predloge delničarjev, ki bodo hranilnici
poslani v sedmih dneh po objavi tega skica skupščine in bodo razumno utemeljeni
in za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
– Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD – 1 le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko svoje predloge
pošljejo hranilnici po pošti na naslov Hranilnica LON d.d., Kranj, Bleiweisova 2, 4000
Kranj.
– Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se hranilnici posredujejo po pošti, morajo vsebovati lastnoročni podpis predlagatelja, kot fizične osebe oziroma pri pravnih
osebah pa lastnoročni podpis njenega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če le tega ta uporablja, pri čemer ima
hranilnica pravico do preveritve identitete
delničarja oziroma pooblaščenca ali zastopnika delničarja, ki je pravna oseba, ki
posredujejo hranilnici zahtevo ali predlog
po pošti.
– Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti
v skladu s 305. členom ZGD – 1 in zahtevajo podatke o zadevah hranilnice, če so ti
pomembni za presojo točk dnevnega reda.
3. Pogoji za udeležbo delničarjev na
skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
– Upravičenci do udeležbe na skupščini hranilnice so vsi delničarji hranilnice
imetniki katerihkoli delnic hranilnice z glasovalno pravico, ki bodo upravi družbe svojo
udeležbo najavili tako, da se prijavijo v tajništvu uprave, najpozneje konec četrtega
dne pred skupščino hranilnice, tj. do dne
26. 5. 2012, do 24. ure in so na ta dan vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev.
– Pooblaščenec oziroma zastopnik
delničarja mora za udeležbo na skupščini predložiti pisno pooblastilo. Delničarji
oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo hranilnice izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pravnih oseb pa
tudi z izpiskom iz sodnega oziroma drugega
ustreznega registra.
– Skupščina je sklepčna, če je na njej
zastopanih najmanj polovico v osnovnem
kapitalu zastopanih glasov po izdanih glasovalnih delnicah.
– V primeru nesklepčnosti skupščine
na napovedani in objavljeni dan, bo na podlagi 36. člena statuta nova seja skupščine
naslednjega dne, tj. 31. 5. 2012 ob isti uri,
z istim dnevnim redom, v prostorih Mestne
občine Kranj, dvorana št. 15. Skupščina bo
v tem primeru veljavno sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Hranilnica LON d.d., Kranj
Uprava

b) Skupščina pooblašča prisotnega notarja Vojka Pintarja iz Kranja, da izdela čistopis statuta v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami iz predhodne točke
tega sklepa.
5. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje poslovanja Hranilnice LON d.d.,
Kranj za poslovno leto 2012.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje za revidiranje poslovanja Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2012 revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana.
Predloge sklepov pod točkami od
1-4 predlagata uprava in nadzorni svet Hranilnice LON d.d., Kranj, predlog pod točko
5 predlaga nadzorni svet Hranilnice LON
d.d., Kranj.
Obvestilo delničarjem:
1. Dostop do gradiva za skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvami in informacije v zvezi s skupščino
– gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom, poročilom uprave v zvezi
z letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, poročilom o delu nadzornega sveta
v letu 2011, stališčem nadzornega sveta
k poročilu pooblaščenega revizorja, poročilom o notranji reviziji z mnenjem nadzornega sveta, predlogom ugotovitve in uporabe
bilančnega dobička za poslovno leto 2011
s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter druga gradiva iz drugega
odstavka 297. a člena ZGD-1 so po objavi
skupščine delničarjem na voljo za vpogled
na sedežu hranilnice v tajništvu uprave Hranilnice LON d.d., Kranj v Kranju, Bleiweisova cesta 2, in sicer vsak dan od 14.–15. ure,
od dneva objave sklica skupščine.
– delničarji hranilnice bodo sporočilo
o sklicu skupščine prejeli po pošti,
– seje skupščine po 7. členu poslovnika skupščine niso javne.
2. Pravice in predlogi delničarjev ter
druga obvestila
– Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala hranilnice, lahko sedem dni po objavi sklica
skupščine pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj
skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema
sklepa, obrazložitev take točke dnevnega
reda. Uprava hranilnice bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD – 1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda pošljejo hranilnici po
pošti na naslov Hranilnica LON d.d., Kranj,
Bleiweisova cesta 2, 4000 Kranj.
– Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge
sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na
enak način, kot ta sklic skupščine, objavila
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Zavarovanja terjatev
SV 160/12
Ob-2407/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV-160/12, z dne 19. 4.
2012, je bilo stanovanje, št. 17, v 3. nadstropju, v izmeri 68,30 m2, v zgradbi stoječi na
parceli št. 620/16, k.o. Postojna, na naslovu
Cesta v Staro vas 1, Postojna, last zastavitelja po imenu Miha Babnik, stanujočega
Celovška cesta 181, Ljubljana, zastavljeno
v korist upnice Hypo Alpe-Adria-bank d.d.,
Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična
št. 1319175000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 55.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero 3-mesečni Euribor
+ 2,55 % letno in z datumom zapadlosti terjatve 31. 3. 2032.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 6025/2011
Os-2133/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 6025/2011
z dne 20. 1. 2011, ki je 4. 2. 2011 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marka Tomazina, opr. št.
IZV 509/2011 z dne 19. 8. 2011, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je stanovanje, velikosti 69,66 m2, na naslovu
Cesta Viktorja Svetine 7, Jesenice, št. stavbe 562, št. stanovanja 3, s skupnimi deli,
prostori, napravami ter funkcionalnim zemljiščem, last dolžnika Primoža Avguština,
Blejska Dobrava 127, Jesenice, zarubljena
v korist upnika Stanovanjsko podjetje d.o.o.,
Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi
izterjave 622,10 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 30. 3. 2012
In 1486/2010-31
Os-2208/12
V izvršilni zadevi upnika Posojilnica Bank Borovlje Celovec, reg. z.z.o.j.,
Hauptplatz 16, Borovlje, ki ga zastopa odv.
Damijan Pavlin, Stritarjeva 7, Kranj, zoper
dolžnika Pavle Oman, Tominčeva ulica 24,
Kranj – dostava, ki ga zastopa Odvetniška družba Dernovšek o.p. – d.n.o., Tavčarjeva 6/I, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 29.739,53 EUR s pp, na podlagi
sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.
št. In 1486/2010 z dne 24. 3. 2011 v zvezi s sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča
v Kranju, opr. št. In 2005/24 z dne 4. 3.
2005, je bil 29. 4. 2011 v korist upnika Posojilnica Bank Borovlje Celovec, reg. z.z.o.j.,
Hauptplatz 16, Borovlje, opravljen rubež
nepremičnine – lokala, velikost 52,14 m2,
številka 4, v objektu S-1ZIGURAT v soseski ŠS-7/1, na naslovu Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana, s pripadajočimi skupnimi deli,
prostori, napravami in funkcionalnem zemljiščem, last dolžnika Pavle Oman, Tominčeva ulic 24, Kranj.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2012
In 875/2011
Os-2105/12
V izvršilni zadevi upnika Adriatic d.d. Koper, Maribor, Jadranska 21, Maribor, zoper
dolžnika Leona Markovič Gorenšek, Pirnikova ulica 8, Slovenska Bistrica, zaradi izterjave 2.467,53 EUR s pp., se na podlagi
sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In 875/2011 z dne 27. 6. 2011
v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. I 2000/00083 z dne 29. 3.
2000, zarubi nepremičnina, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, stanovanje, št. 3, na naslovu Trg Dušana Kvedra 2, v Mariboru,
ident. št. 678/1396/29, ki se nahaja na parc.
št. 1610/27, k.o. Sp. Radvanje, v izključni
lasti dolžnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 3. 2012

VL 204517/2011
Os-2274/12
Okrajno sodišče v Sevnici je v izvršilni zadevi upnika Terca d.o.o. Šentrupert,
Šentrupert 124, Šentrupert, zoper dolžnika
Silva Simonič, Planinska cesta 29, Sevnica,
zaradi izterjave 586,29 EUR, po izvršitelju
Janku Zorčiču iz Brežic dne 2. 4. 2012 zarubilo nepremičnino, to je stanovanje št. 12,
v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe,
na naslovu Planinska c. 29, Sevnica. Stanovanje v neto izmeri 45,20 m2 zajema
spalnico z dnevno sobo, kuhinjo, kopalnico,
WC, hodnik, teraso in pripadajočo klet, last
dolžnice.
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 Sevnici
dne 10. 4. 2012
VL 185634/2010
Os-2288/12
Okrajno sodišče v Sevnici je v izvršilni
zadevi upnika Terca d.o.o. Šentrupert, Šentrupert 124, Šentrupert, zoper dolžnika Silva
Simonič, Planinska cesta 29, Sevnica, ki jo
zastopa odv. Jana Mazi iz Ljubljane, zaradi
izterjave 577,33 EUR, po izvršitelju Janku
Zorčiču iz Brežic, dne 2. 4. 2012 zarubilo nepremičnino, to je stanovanje, št. 12,
v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe,
na naslovu Planinska c. 29, Sevnica. Stanovanje v neto izmeri 45,20 m2 zajema
spalnico z dnevno sobo, kuhinjo, kopalnico,
WC, hodnik, teraso in pripadajočo klet, last
dolžnice.
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 Sevnici
dne 10. 4. 2012

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Rz 265/11
Os-2228/12
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Občine Sežana, z dne 21. 3. 2012, oklicuje začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer
parc. št. 2684/1 in 2684/2, k.o. 2435 Križ.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice Občine Sežana.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 4. 2012

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 159/2011
Os-1256/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožeče stranke Alojza Frankovič,
Nova lipa 23, Vinica, ki ga zastopa Luka
Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo
stranko Franca Frankovič, 7547 Middlebrook St. Malton, Ontario L4T3SI, Canada, zaradi priznanja lastninske pravice pcto
1.400,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju:
ZPP), dne 17. januarja 2012 postavilo začasnega zastopnika toženi stranki, neznano
kje bivajočemu Francu Frankoviču, nazadnje bivajočemu na naslovu 7547 Middlebrook St. Malton, Ontario L4T3SI, Canada.
Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznano kje bivajočega
Franca Frankoviča, nazadnje bivajočega na
naslovu 7547 Middlebrook St. Malton, Ontario L4T3SI, Canada, do takrat, dokler le-ta
ali njihov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da mu je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 17. 1. 2012
P 34/2012
Os-2116/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožečih strank: Boro Jakova, Miliči 1,
Adlešiči, ki ga zastopa Niko Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, zoper tožene stranke:
1. Neznani in neznano kje bivajoči dediči
po zemljiškoknjižnem lastniku Nikola Jakovac, zadnji znan naslov Miliči 17, Adlešiči,
2. Neznani in neznano kje bivajoči dediči po
zemljiškoknjižnem lastniku: Dmitar Jakovac,
zadnji znan naslov Miliči 26, Adlešiči, 3. Neznani in neznano kje bivajoči dediči nekdanjih
članov Jakovac zadruge, Miliči 8, Adlešiči,
4. Neznani in neznano kje bivajoči dediči
nekdanjih članov Vukčevič zadruge, Miliči 10,
Adlešiči, 5. Neznani in neznano kje bivajoči
dediči po zemljiškoknjižnih lastnikih: Ana Milič, Dušan Milič, Mile Milič, Nikola Milič, vsi
z zadnjim znanim naslovom Miliči 11, Adlešiči, in Ana Vidnjevič, zadnji znan naslov Paunoviči, Adlešiči, 6. Neznani in neznano kje
bivajoči dediči po zemljiškoknjižnih lastnikih:
Milica Miletič, Danica Milkovič, zadnji znan
naslov Miliči, Adlešiči in 7. Neznani in neznano kje bivajoči dediči po zemljiškoknjižnem
lastniku: Jože Žunič, zadnje znano bivališče
Žuniči 8, Adlešiči, zaradi priznanja lastninske
pravice na podlagi priposestvovanja, pcto
3.000,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP),
dne 14. 3. 2012 sklenilo:
neznani in neznano kje bivajoči dediči
po zemljiškoknjižnem lastniku Nikola Jakovac, zadnji znan naslov Miliči 17, Adlešiči,
Neznani in neznano kje bivajoči dediči po
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zemljiškoknjižnem lastniku: Dmitar Jakovac,
zadnji znan naslov Miliči 26, Adlešiči, Neznani in neznano kje bivajoči dediči nekdanjih članov Jakovac zadruge, Miliči 8, Adlešiči, Neznani in neznano kje bivajoči dediči
nekdanjih članov Vukčevič zadruge, Miliči
10, Adlešiči, Neznani in neznano kje bivajoči
dediči po zemljiškoknjižnih lastnikih: Ana Milič, Dušan Milič, Mile Milič, Nikola Milič, vsi
z zadnjim znanim naslovom Miliči 11, Adlešiči, in Ana Vidnjevič, zadnji znan naslov
Paunoviči, Adlešiči, Neznani in neznano kje
bivajoči dediči po zemljiškoknjižnih lastnikih:
Milica Miletič, Danica Milkovič, zadnji znan
naslov Miliči, Adlešiči in Neznani in neznano kje bivajoči dediči po zemljiškoknjižnem
lastniku: Jože Žunič, zadnje znano bivališče
Žuniči 8, Adlešiči, nato živečim na neznanem naslovu, se postavi začasni zastopnik
Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke Neznani in neznano kje
bivajoči dediči po zemljiškoknjižnem lastniku
Nikola Jakovac, zadnji znan naslov Miliči 17,
Adlešiči, Neznani in neznano kje bivajoči
dediči po zemljiškoknjižnem lastniku: Dmitar
Jakovac, zadnji znan naslov Miliči 26, Adlešiči, Neznani in neznano kje bivajoči dediči
nekdanjih članov Jakovac zadruge, Miliči 8,
Adlešiči, Neznani in neznano kje bivajoči
dediči nekdanjih članov Vukčevič zadruge,
Miliči 10, Adlešiči, Neznani in neznano kje
bivajoči dediči po zemljiškoknjižnih lastnikih:
Ana Milič, Dušan Milič, Mile Milič, Nikola Milič, vsi z zadnjim znanim naslovom Miliči 11,
Adlešiči, in Ana Vidnjevič, zadnji znan naslov Paunoviči, Adlešiči, Neznani in neznano kje bivajoči dediči po zemljiškoknjižnih
lastnikih: Milica Miletič, Danica Milkovič, zadnji znan naslov Miliči, Adlešiči in Neznani
in neznano kje bivajoči dediči po zemljiško
knjižnem lastniku: Jože Žunič, zadnje znano
bivališče Žuniči 8, Adlešiči, vsem živečim
nazadnje na neznanem naslovu, do takrat,
dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo
nastopili pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 14. 3. 2012
P 28/2012
Os-2117/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožečih strank: Martine Sedlar, Vrhovci 4, Adlešiči, ki jo zastopa Luka Jukič,
odvetnik v Črnomlju, zoper tožene stranke: Neznano kje živeči dediči po pokojnem
Miju Veseliču, nazadnje stanujoč Vrhovci 7,
Adlešiči, zaradi priznanja lastninske pravice
pcto 1.100,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju:
ZPP), dne 5. 3. 2012 sklenilo:
neznano kje živečim dedičem po pokojnem Miju Veseliču, nazadnje stanujočem
Vrhovci 7, Adlešiči, in nato na neznanem
naslovu, se postavi začasni zastopnik Jože
Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke Neznano kje živečih dedičev po pokojnem Miju Veseliču, nazadnje
stanujočem Vrhovci 7, Adlešiči, in nato na
neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali
njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred
sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 3. 2012
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P 36/2012
Os-2118/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodišču Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožečih strank: Simo Selakovič, Marindol 30, Adlešiči, ki ga zastopa Luka Jukič,
odvetnik v Črnomlju, zoper tožene stranke:
1. Neznano kje živeči dediči Selakovič zadruge in 2. Neznano kje živeči dediči Stipanovič zadruge, zaradi priznanja lastninske
pravice pcto 1.100,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 14. 3. 2012 sklenilo:
Neznano kje živeči dediči Selakovič zadruge in Neznano kje živeči dediči Stipanovič zadrug, živečim na neznanem naslovu
se postavi začasni zastopnik Jože Vardjan,
odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke Neznano kje živeči dediči
Selakovič zadruge in Neznano kje živeči dediči Stipanovič zadrug živečim na neznanem
naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem
oziroma organ, pristojen za socialne zadeve
ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 14. 3. 2012
P 100/2011
Os-2162/12
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke: Martin Bajuk, Radovljica 2a, Metlika, zoper toženo stranko:
1. Dražen Car, Ladešiči 13a, Netretič (Banja
150, Karlovac), RH, 2. Zdenka Car, Ulica
Jovanovačka 24, Zagreb, RH, 3. Janko Car,
Moše Pijade 9, Karlovac, RH, Neznani dediči neznanega bivališča po pokojnem Branku Carju, nazadnje bivajočem na naslovu
Gortanova 31, Zagreb, RH, ki jih zastopa
začasni zastopnik Jože Vardjan, odvetnik
v Črnomlju, 5. Đurđica Fresel, Veluščkova
6, Izola, 6. Dada Čukić, Brezovica 5a, Suhor, 7. Marija Vrtoniček, Zagrebačka 7, Novska, RH, 8. Janko Predovič, 39 Esten Dr.
S Elliot Lake P5A 3M8, Canada, 9. Gordana
Škabar, Cesta na Markovec 5, Koper, in
10. Bojana Škabar, Prisoje 8, Koper, zaradi
ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, cpto 300,00 EUR, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
dne 2. aprila 2012 postavlja začasnega zastopnika
toženi stranki: 1. Janku Caru, Moše Pijade 9, Karlovac, RH, in 2. Janku Predoviču,
39 Esten Dr S Elliot Lake P5A 3M8, Canada.
Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. –
odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Janka Cara, Moše Pijade, Karlovac, RH, in Janka Predoviča, 39
Esten Dr S Elliot Lake P5A 3M8, Canada,
vse do takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 2. 4. 2012
I 592/2010
Os-5440/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28,
Ljubljana – dostava, zoper dolžnika Gorana
Jovanović, Jamova cesta 72, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
dolžniku Goranu Jovanović se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –

ZPP postavi začasni zastopnik Marjan Sušnik, Nazorjeva 10, 1000 Ljubljana.
Za začasnega zastopnika se postavi
Marjan Sušnik, Nazorjeva 10, Ljubljana.
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 Ljubljani
dne 9. 11. 2011
VL 181348/2010
Os-2232/12
Okrajno sod. v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: SPL d.d., Frankopanska
ulica 18A, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Potočan Bojana – odvetnica, Dalmatinova
ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku: Marjanu
Anzeljc, Agrokombinatska cesta 21, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. Lucija Kovač,
Šmartinska cesta 130, Ljubljana, zaradi izterjave 646,58 EUR, sklenilo:
dolžniku Marjanu Anzeljc, Agrokombinatska cesta 21, Ljubljana, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Lucija Kovač, Šmartinska cesta 130, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2012
P 77/2008
Os-5737/11
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Katarini Plevčak, v pravdni zadevi tožeče stranke Janeza Flis, Dobriška
vas 10, Slovenske Konjice, ki ga zastopa
Vladislav Kitek, odvetnik v Slovenski Bistrici, zoper toženo stranko: 1. Vladimirja Pem,
Raskovec 7, Oplotnica, 2. neznani dediči,
zaradi ugotovitve lastninske pravice in izstavitev z.k. listine, o postavitvi začasnega
zastopnika drugo toženi stranki, na podlagi
določil 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP sklenilo:
drugo toženi stranki neznanim dedičem
se kot začasni zastopnik postavi odvetnik
Zvonko Kolšek, Cankarjeva 19, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal drugo toženo stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 1. 12. 2011

Oklici dedičem
O 221/78
Os-2182/12
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek za izdajo dodatnega sklepa
o dedovanju po dne 8. 12. 1978 umrli Emi
Pegan.
Za dedovanje po pokojni Pegan bi prišel
v poštev tudi njen sin Jožef Pegan, rojen
18. 2. 1932, ki v Republiki Sloveniji nima pri-

30 / 26. 4. 2012 /

879

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

javljenega bivališča. Jožef Pegan je po izjavi
nečaka umrl leta 2003, pretežni del svojega
življenja pa je preživel v Avstraliji, po podatkih sodišča je v letu 1998 prebival na 290
Marion st. Bankstown NSW 2200, Avstralija.
Dediči Jožefa Pegana niso znani, zato
sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se v enem letu od
objave tega oklica in objave na sodni deski
tega sodišča 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 29. 3. 2012

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 2. 2012

D 394/2011
Os-1426/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnemu
Rifatu Bajkatariju, sinu Bejtusha, rojenemu
4. 4. 1955, državljanu Republike Slovenije,
poročenemu, umrlemu 27. 5. 2011, nazadnje stanujočemu Pod gabri 27, Celje.
Zapustnik oporoke ni napravil, zato je nastopilo dedovanje po zakonu. Zakoniti dediči
I. dednega reda so vdova Edita Bajraktari
ter potomci Arton Bajraktari, Ardiane Nishori
in Arben Bajraktari in so se dedovanju odpovedali. Tudi zapustnikov brat Murat Bajraktari, ki je zakoniti dedič II. dednega reda,
se je dedovanju odpovedal. Zapustnikovi
zakoniti dediči II. dednega reda so še mati
Halideb Bajraktari, brat Zečir Bajraktari in tri
sestre, ki živijo na Kosovu. Sodišče s podatki navedenih dedičev ne razpolaga.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in
v Uradnem listu RS. Če se dediči v določenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče
opravilo in zaključilo zapuščinski postopek
tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča in bo zapustnikovo premoženje v skladu
z 9. členom Zakona o dedovanju postala
lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 25. 1. 2012
D 177/2011
Os-1856/12
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu
Pihler, sin Ludvika, rojen 26. 12. 1935, nazadnje stanujoč Hrastovec v Slovenskih goricah 22, Lenart v Slovenskih goricah, ki je
umrl dne 4. 11. 2011.
Sodišče je ugotovilo, da je pokojni zapustil tri otroke, in sicer Cafuta Milico, Pihler

Ivana ml. in Koritnik Silvo, katera je pokojna
in je zapustila Koritnik Boštjana in Koritnik
Jasno, kateri so se dedovanju po pokojnem
odpovedali.
Ker sodišču ni znano, ali so še drugi
dediči, s tem oklicem pozivamo vse tiste,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
po pokojnem Pihler Ivanu, 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 6. 3. 2012
IV D 3574/2010
Os-2169/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod
opr. št. IV D 3574/2010 v teku zapuščinski
postopek po pok. Mariji Sedej, roj. 9. 12.
1880, umrla 14. 7. 1960, nazadnje stanujoča v Ljubljani, Jezerska 10, državljanka
FLRJ.
Zapustnica je bila ob smrti samska in ni
zapustila potomcev. Napravila je oporoko,
s katero je za oporečnega dediča določila
pranečaka Jožeta Boca. Kot zakoniti dediči
po zapustnici pridejo v poštev dediči pokojne zapustničine nečakinje Zore Boc, to so
Jernej Boc, Boštjan Boc in Gregor Boc, ter
dediči pokojnih zapustničinih nečakov Karla Sedeja, Filipa Sedeja in Jožeta Sedeja,
o katerih pa sodišče nima podatkov.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedene dediče
ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2012
D 706/2011
Os-2163/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojni Pavlič Mileni,
rojeni 3. 8. 1907, ki je bila s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. N 58/2010
z dne 21. 6. 2011 razglašena za mrtvo, kot
datum smrti pa je bi določen 4. 8. 1977.
Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso
znani.
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D 116/2012
Os-2325/12
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Andreju Benčiču, pokojnega Antona, rojenega 13. 8. 1885, ki je
umrl dne 31. 12. 1919, iz Tubelj 14 (sedaj h.
št. 22), p. Kozina, zaradi odločitve o dedovanju nepremičnin, ki so mu bile po določilih
ZPVAS vrnjene v last kot nekdanjemu članu
Agrarne skupnosti Tublje.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse
morebitne dediče, da se v roku enega leta
od objave tega oklica zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta
zapuščinski postopek na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 13. 4. 2012
D 394/2011
Os-2323/12
Pri Okrajnem sodišču v Velenju teče zapuščinski postopek po pokojnem Mihaelu
Satlerju, rojenem 6. 9. 1932, nazadnje stanujočem Prešernova cesta 6, Velenje, umrlem 20. 8. 2011.
Pokojni je zapustil zakonite dediče II.
dednega reda, vdovo Kristino Satler ter
pet bratov, od tega sta dva še živa, in sicer
Jaka in Venčeslav Satler, trije pa so pokojni, Fortunat, Franc in Ivan Satler. Pokojna
brata Franc in Ivan Satler sta zapustila
tudi otroke, in sicer Franc Satler 3 in Ivan
Satler 6 otrok.
Ker sodišče ne razpolaga z osebnimi
podatki o zakonitih dedičih II. dednega reda,
bratih pokojnega ter potomcih po pokojnih
bratih, torej nečakih pokojnega, poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem Mihaelu Satlerju, naj se priglasijo
pri tem sodišču v roku 1 leta po objavi tega
oklica.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 5. 4. 2012

Stran

880 /

Št.

30 / 26. 4. 2012

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Bahor Aleš, Moravče pri Gabrovki 13,
Litija, zavarovalno polico, št. 50500028625,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnc-326769
Bahor Mojca, Moravče pri Gabrovki 13,
Litija, zavarovalno polico, št. 50500068197,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnb-326770
Batagelj Karmen, Rašiška 11, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500058132, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnt-326752
Boškovič Domen, Mestni trg 3, Idrija, zavarovalno polico, št. 50500002532, izdala
zavarovalnica Slovenica Življenje d.d. (KD
Življenje, d.d.). gnj-326737
Brinovec Darko, Gradišče 8, Trebnje,
zavarovalno polico, št. 50500005611 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje
d.d. gnn-326758
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 2000 Maribor, kot izdajatelj
dokumente, in sicer: ponudbi za sklenitev
zavarovanja GRAWE apollo fix: 618068,
618069, ponudbi za sklenitev zavarovanja
GRAWE elite: 3006981, 3007286, ponudbi
za sklenitev zavarovanja GRAWE pokojnina: 8010904, 8011176, ponudbi za sklenitev zavarovanja GRAWE mozaik: 8004435,
8004843, ponudbi za sklenitev zavarovanja
GRAWE privat: 185501, 185883, ponudbi
za sklenitev GRAWE nezgodnega zavarovanja: 667128, 667129. Ob-2359/12
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 2000 Maribor, kot izdajatelj,
dokumente, in sicer: ponudba za sklenitev
zavarovanja GRAWE apollo plus: 427204,
427208, 427221, 427227, ponudba za sklenitev zavarovanja GRAWE elite: 3002796,
ponudbe za sklenitev zavarovanja GRAWE
pokojnina: 8010894, 8011672, 8011686,
ponudbe za sklenitev zavarovanja GRAWE
mozaik: 8006009, 8006010, ponudbe za
sklenitev zavarovanja GRAWE privat:
182100, 179886, 179887, 179888, 179889,
179990, 181143, 182208, 184997, 186578,
186579, ponudbe za sklenitev GRAWE nezgodnega zavarovanja: 667032, 666885,
664025, zelene karte: SLO-10/0076725,
SLO-10/0073069,
SLO-10/0078780,
SLO-10/0078734,
SLO-10/0079355,
SLO-10/0079847,
SLO-10/0076510,
SLO-10/0076511,
SLO-10/0075783,
SLO-10/0074377, SLO-10/0072636, SLO10/0071837,
SLO-10/0068067,
SLO10/0068069, SLO-10/0077460, police za
sklenitev zavarovanja avtomobilske odgovornosti: 1262961, 1261956, 1259868,
1258381, 1255584, 1243768, police za
sklenitev zavarovanja avtomobilskega kaska: 1234871, 1252019, 1424528, 1435207,
1423943, 1234222, 1234543, 1213470,
1251215, 1254287, 1251802, 1252802,
ponudbe za zavarovanje odgovornosti:
967030, 966540, 966914, 964123, 964124,
964125, 964126, 964147, 964148, ponudbe
za življenjsko zavarovanje GRAWE 1-2-3:
181497, 180264, 180581, ponudbe za sklenitev GRAWE življenjskega zavarovanja:

579492, 579110, 579111, 578227, 597355,
ponudba za sklenitev zavarovanja podjetij:
113927. Ob-2375/12
Hašaj Petra, Dolič 107A, Kuzma, zavarovalno polico, št. 50500053708, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnt-326777
Janžekovič Recek Natalija, Dobrovnik
301a, Dobrovnik -  Dobronak, zavarovalno
polico, št. 50500026630, izdala zavarovalnica KD Življenje. gno-326782
Jesenovec Simon, Podlipa 54, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 100006984, izdala
zavarovalnica Pokojninska družba A, d.d.
gnj-326762
Kobe Mitja, Grajska cesta 7, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 50500046025, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnv-326800
Kološa Patricia, Lendavska ul. 45/B,
Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
50500091624, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnp-326731
Lajkovič Verica, Črešnjice pri Cerkljah 30, Cerklje ob Krki, zavarovalno polico, št. 50500110970, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d. gne-326742
Marič Franc, Sebeborci 117, Martjanci,
zavarovalno polico, št. 50500026924, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gno-326732
Novak Vojko, Klopčičeva 2, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 41601004309,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnk-326761
Pestator Aleš, Imovica 2, Lukovica, zavarovalno polico, št. 41601002438, izdala zavarovalnica KD Življenje (Slovenica).
gnr-326754
Šamperl Damjan, Prbetinci 32, Vitomarci,
zavarovalno polico, št. 50500105034, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnb-326795
Tratnik Mark Erik, Cesta Andreja Bitenca 10, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500082780, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnm-326784
Trošt Matej, Kolenov graben 8, Radeče,
zavarovalno polico, št. 50500115093, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnv-326750

Spričevala preklicujejo
Banovec Nastja, Košenice 47, Novo mesto, obvestilo o uspehu pri maturi, Izdala
Gimnazija Novo mesto, 2011. gnl-326785
Banovec Nastja, Košenice 47, Novo mesto, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Novo mesto, leta 2011. gnk-326786
Batistić Ivana, Belokriška cesta 12,
Portorož -  Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠ Izola, izdano leta 1998.
gnw-326774
Biserčić Petar, Stara cesta 18A, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem
izpitu Šolskega centra Škofja Loka, Srednje šole za strojništvo, izdano leta 2007.
gnx-326773
Bradić Nadja, Zelena ulica 3, Slovenska
Bistrica, maturitetno spričevalo in potrdilo
o opravljenem izpitu iz predmeta na maturi
(kemija) Gimnazije Celje -  center, izdano
leta 2003, 2005. gnv-326775

Bukovec Matej, Preglov trg 5, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
2003. gnd-326768
Bukovec Žan, Jana Husa 3, Ljubljana,
spričevalo 9. razreda Osnovne šole Ketteja in Murna v Ljubljani, izdano leta 2011.
gnf-326741
Fištravec Marjan, Trgovišče 50, Velika Nedelja, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne elektro šole Maribor, izdano leta
1982. gnr-326779
Florjan Viktor, Knafljev trg 10, Ribnica,
spričevalo 8. razreda OŠ dr. Franceta Prešerna, izdano leta 1995. gng-326765
Florjan Viktor, Knafljev trg 10, Ribnica,
spričevali 2. in 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu, izdala Srednja šola tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani.
gnp-326764
Grubor Petra, Prešernova 12a, Kranj,
spričevala 1., 2., in 3. letnika Srednje ekonomske šole Kranj, izdana leta 1998, 1999,
2000. gnm-326734
Jeraj Aljaž, Smrečje 61, Horjul, spričevalo 7. razreda OŠ Anton Martin Slomšek,
izdano leta 2010. gng-326744
Krastanov Agata, Strossmayerjeva ulica 6, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 1987. gni-326788
Krastanov Agata, Strossmayerjeva ulica 6, Ljubljana, spričevala 2., 3. in 4. letnika
Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdana
1988., 1989 in 1990. gng-326790
Kurtovič Pamela, Smrekarjeva 14, Izola
- Isola, spričevali 1. in 2. letnika SGTŠ Izola.
gnd-326793
Malić Miroslav, CBE 116, Metlika, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tekstilne usmeritve Metlika, št. 43, izdano leta
1994. gnq-326755
Mazalin Domen, Sončna pot 13, Portorož - Portorose, maturitetno spričevalo Gimnazije Piran, izdano leta 1997. gnb-326745
Močnik Marko, Polje 33, Begunje na Gorenjskem, maturitetno spričevalo Gimnazije
Jesenice, izdano leta 2003. gnn-326733
Morina Bashkim, Zgornja Korena 17,
Zgornja Korena, certifikat Šolskega centra Celje, leto izdaje 2007, številka IZO07/244/5820.009.3.0. gnn-326783
Mrhar Tjaša, Andreja Gabrščka 76, Šempeter pri Gorici, spričevali 1. in 2. letnika
SETŠ Nova Gorica, izdani leta 2008, 2009.
gnh-326739
Muhovič Simon, Spodnja Draga 12, Grosuplje, zaključni izpit Srednje šole Ceneta
Štuparja, izdan leta 1997. gnf-326766
Pivk Jan, Vojskarska ulica 21, Idrija, maturitetno spričevalo Gimnazije Jurija Vege,
Idrija, izdano leta 1999. gnq-326780
Pulaj Nexhat, Struževo 55A, Kranj,
certifikat Šolskega centra Celje, št. IZO - 
07/1139, leto izdaje 2007. gnj-326787
Sikirič Žan, Zavetiška ulica 12, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda Osnovne šole Vič, izdano leta 2010. gnu-326730
Štante Samanta, Vransko 123A, Vransko, spričevali 3. in 4. letnika Zdravstvene šole Celje, izdani leta 2004, 2005.
gns-326753
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Štefanič Teja, Podgorica 76, Ljubljana
- Črnuče, indeks, št. 10891017, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2009.
gno-326757
Šubic Franc, Partizanska cesta 44, Škofja Loka, diplomo Srednje šole pedagoške,
računalniške in NM usmeritve Kranj, leto
izdaje 1989. gnf-326791
Turičnik Marjan, Šentjanž 170, Šentjanž
pri Dravogradu, spričevalo – zaključno Šole
za avtomehanike Maribor, smer avtomehanik, izdano leta 1980. gnp-326756
Velikonja Nejc, Predmeja 49, Ajdovščina,
maturitetno spričevalo TŠC Nova Gorica,
izdano leta 2000. gnw-326799
Vöröš Janez, Vrtna 3, Murska Sobota,
spričevalo o zaključnem izpitu SCTPU –
Murska Sobota, št. 90-S-051, izdano leta
1990. gne-326792

Drugo preklicujejo
Adam Doris, 7. maja 18, Ilirska Bistrica,
študentsko izkaznico, št. 11050010, izdala
Zdravstvena fakulteta. gnz-326771
Avtoprevozništvo Mazzoni Boris s.p.,
Petrovče 250, Petrovče, dovolilnici, za državo Rusijo, št. 550497/P011670, 550825/
P015008, oznaka države RUS, ter za državo Ukrajino, št. 1895346/P013343, oznaka
države UK. gns-326778
Balan Barbara, Šercerjeve brigade 7,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 01005198,
izdala Pedagoška fakulteta. gny-326747
Baloh Matevž, Dvoriščna 13, Izola - Isola, študentsko izkaznico, št. 63090220, izdala Univerza v Ljubljani. gnu-326751
Čelan Drago, Ogljenšak 38B, Zgornja Polskava, voznikovo kartico, številka
1070500028639000, izdajatelj Cetis d.d.
gnh-326789
Fornezzi Anton, Janževski vrh 72A, Podvelka, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, izdajatelj
Ministrstvo za promet, št. 610414, leto izdaje 1997. gnx-326798
GIK-24 d.o.o., Dunajska cesta 158, Ljubljana, taksi nalepko, reg. št. LJ JF-031,
pod številko nacionalne licence 0004566.
gng-326740
Globus d.o.o. Metlika, Drašiči 8, Metlika,
licenco, številka GE003071/00430, za vozilo GE003071/00430/036, registrska številka
NM H7-516. gnm-326759
KO-TRANS d.o.o., Muretinci 46 B, Gorišnica, carinsko konvencijo o mednarodnem
prevozu blaga, pod oznako TIR (1975), izdano na: Ko-trans do.o.o, Muretinci 46/B,
2272 Gorišnica, veljavno od 16. 6. 2011,
izdajateljica Carinska uprava Republike Slovenije, št. 4241-43/2011-5 in 4241-42/20115, leto izdaje 2011. gnx-326802
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Kosmač Vilijem, Fužine 6, Gorenja vas,
ribiško čuvajsko izkaznico MKGP, izdajatelj
Zavod za ribištvo Slovenije. gny-326797
Kozlevčar Srečko, Veliko Trebeljevo 7,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št.
6027. gnl-326760
Lebar Živa, Cvetkova ulica 23, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 41050085,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnp-326781
Marjan Rodič s.p., Dolenje Kronovo 9,
Šmarješke Toplice, licenco, št. 007110/001,
z reg. oznako NM-E6-921, veljavnost do 30.
11. 2012. gnv-326729
Medved Lara, Pot na Goro 7, Ljubljana
Šmartno, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid. gny-326772
Miočić Marko, Simona Jenka 8, Domžale, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnk-326736
Mohorič Martina, Mrakova ulica 1, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 19428758, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnl-326735
Nemec Boštjan, Podljubelj 68A, Tržič, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500005012001, izdajatelj Cetis Celje.
gne-326767
Peršoh Mitja, Marjeta 104, Marjeta na
Dravskem polju, voznikovo kartico, št.
1070500027859000, izdajatelj Cetis d.d.
gnw-326749
Petek Mojca, Tirna 9, Sava, študentsko
izkaznico, št. 68103225, izdala Fakulteta za
management Koper. gnd-326743
Porsche Inter Auto d.o.o., Bravničarjeva
ulica 5, Ljubljana, štampiljko, velikosti 5,5
cmX1,3 cm, v prvi vrsti Porsche Inter Auto
d.o.o., črke naziva so v krepki pisavi, v drugi
vrstici: 1000 Ljubljana, Bravničarjeva ul. 5, v
tretji vrstici: Republika Slovenija, v desnem
kotu še številka 1. gnu-326801
Prevozništvo Rogan Karel Rogan s.p.,
Gorenje 104, Stara Cerkev, potrdilo za voznika Borisa Mrša, veljavno do 26. 10. 2012,
izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica,
št. 007867/SŠD26-2-5294/2011, leto izdaje
2011. gni-326763
Remic Aleš, Stara cesta 1, Cerklje na
Gorenjskem, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500002927001, izdal Cetis d.d., Celje. gni-326738
Simonič Anita, Vinji Vrh pri Semiču 8,
Semič, potrdila o strokovni usposobljenosti
za trgovino, št. 2215-11922/95, izdala Trgovinska zbornica Slovenije, leto izdaje 1996.
gnx-326748
Tabaković Eldin, Drska 41, Novo mesto,
voznikovo kartico, št. 1070500017048004,
izdajatelj Cetis d.d. gnc-326794
Vidergar Andreja, Pot do šole 5 A, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola. gnz-326746
Volk Valentina, Predjama 4, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 71110697, izdala
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
gnu-326776
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