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Javni razpisi
Ob-2568/12
Obvestilo
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid, na podlagi 2., 22. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) obvešča zainteresirane osebe, da je na svoji spletni strani, www.kobarid.si objavila Javni razpis za oddajo javne
kulturne infrastrukture – Breginjsko jedro
v najem. Predmet javnega razpisa sta stavbi
ob zaključku desnega dela starega Breginjskega jedra, v katerih se nahajajo poslovni
prostori, v skupni izmeri 90 m2. Stavbi ležita na nepremičnini s parc. št. 210/35, k.o.
Breginj.
Celotna razpisna dokumentacija je na
voljo na navedeni internetni strani. Rok za
oddajo prijav izteče 31. maja 2012.
Občina Kobarid
Ob-2558/12
Preklic
Objavljamo preklic javnega razpisa
UREZRKO, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 29/20. 4. 2012/str. 775 in zaradi
dosledne razmejitve objavljamo dva ločena
razpisa, prvega za pravne osebe oziroma
podjetnike ter drugega za javni sektor, ki
pa vsebinsko sledita preklicanemu razpisu.
Elektro energija, d.o.o.
Ob-2559/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo),
66.b člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08,22/10 in 37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov
energije pri končnih odjemalcih (Uradni list
RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba) in z dne 26. 1. 2012 potrjenega Programa
za doseganje prihrankov energije pri končnih
odjemalcih (št. 3600-11/2011-7) ter Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
61/08), Elektro energija d.o.o., Ljubljana (v
nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis UREZRKO
nepovratne finančne spodbude
za ukrepe v večjo energijsko
učinkovitost pri pravnih osebah
in podjetnikih
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje
nepovratne finančne spodbude na podlagi
potrjenega programa in v skladu z uredbo:

Elektro energija, d.o.o., Slovenska c. 58,
1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: prvi odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in
37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredba
o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in
57/11; v nadaljevanju: uredba), 12. poglavje
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08; v nadaljevanju: Pravilnik
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije), Pravilnik o spodbujanju
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih
virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in
25/09; Pravilnik o spodbujanju URE in OVE)
in Program za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, potrjen s strani
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada št. 3600-11/2011-7 z dne 26. 1.
2012.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov oziroma naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije in energije
pri končnih odjemalcih. Finančne spodbude
so namenjene za nove naložbe v vgradnjo
novih učinkovitih električnih naprav na področju razsvetljave, izrabe odpadne toplote,
frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje, regulacijskih sistemov in sistemov
upravljanja z energijo ter elektromotornih
pogonov pri pravnih osebah in podjetnikih
na območju Republike Slovenije.
Predmet financiranja so nove naložbe,
kar pomeni naložbe, za katere je izvajalec
naložbe investitorju, ki financira naložbo (v
nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več
navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne
spodbude po tem javnem razpisu.
Nova naložba je naložba, za katero je
izvajalec naložbe investitorju, ki financira
naložbo (v nadaljevanju: investitor) izdal
ustrezen predračun za dobavo in izvedbo
enega ali več od zgoraj navedenih ukrepov,
ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem
javnem razpisu.
V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.
V skladu s Pravilnikom o spodbujanju
URE in OVE se sofinanciranje v okviru jav-

nega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje od
5. do 9. člena tega pravilnika.
4. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev za nepovratne
finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet
javnega razpisa, znaša 865.877,00 EUR.
Financiranje se izvaja na podlagi sheme
državnih pomoči SA.34281(2012/X) – Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč..
5. Upravičeni ukrepi
Predmet sofinanciranja so naslednji
ukrepi: vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave, vgradnje sistemov izrabe odpadne toplote, frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje, regulacijskih sistemov
in sistemov upravljanja z energijo, vgradnja
naprednih števcev električne energije ter
energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov.
Cilj razpisa je povečana električna učinkovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo
sodobnemu stanju tehnike, in posledično
manjša poraba električne energije v primerjavi s splošno vgrajeno opremo.
V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) mora biti jasno in nedvoumno
razvidno, da gre za upravičen namen po
tem javnem razpisu in, da investicija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni
dokumentaciji.
Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom
o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS,
št. 4/2010), Metodami za izračun prihrankov
energije pri izvajanju ukrepov za povečanje
učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije, ki so skladne
s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan,
št. IJS-DP-10072, september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami
Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: metodologija IJS).
6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški za dobavo
in vgradnjo energetsko učinkovite opreme
in naprav oziroma energetskih storitev, ki
so kot ukrepi določeni v 5. točki javnega
razpisa.
Za vsak posamezni ukrep se definirajo
deleži priznanih stroškov, s katerimi se določi višina nepovratne finančne spodbude.
Zato je pomembno, da so priznani stroški
natančno opredeljeni. Višina spodbude se
določi v skladu s Pravilnikom o spodbujanju
URE in OVE.
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Neupravičeni stroški:
– dokumentirani upravičeni stroški, ki so
višji od podanih omejitev upravičenih stroškov,
– izdelava projektne in investicijske dokumentacije (ID),
– stroški nadzora izvedbe projekta, ki
presegajo delež priznanih upravičenih stroškov,
– stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav,
– postavitev nove ali gradnja nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole,
nove instalacije pri razsvetljavi),
– izboljšave, ki so predmet rednega vzdrževanja (npr. odprava puščanja zraka sistemov za pripravo komprimiranega zraka),
– DDV, davek na promet nepremičnin in
drugi davki;
– naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing,
– stroški najemanja kreditov, zavarovanj
in upravnega postopka, priprave vloge itd.
Sofinanciranje ali dodelitev nepovratnih
sredstev ne bo odobreno za nakup rabljene opreme, pilotnih naprav in prototipnih
naprav.
7. Upravičenci za kandidiranje na javnem
razpisu
Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so
pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež
v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite
rabe in obnovljive vire energije.
Podjetje za potrebe tega razpisa je podjetnik in pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se
ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna
dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu
zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira
na trgu z drugimi osebami, zavezanci po
Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb
(Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08,
76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11).
Sredstev na tem javnem razpisu ne more
pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve
pogodbe o sofinanciranju investicije oziroma
projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih sofinancerja. Vloga, ki bi jo vložil tak
prijavitelj, bo zavrnjena.
Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje od
5. do 9. člena Pravilnika o spodbujanju URE
in OVE. Prijavitelj postane upravičenec, ko
izpolnjuje pogoje javnega razpisa in je investicija potrjena ter je z njim podpisana pogodba.
Prijavitelj tudi ne more biti podjetje, ki
proizvaja naprave ali komponente naprav,
ki so del investicije.
Državne pomoči se ne dodeli za investicije v naslednje dejavnosti:
– primarna kmetijska proizvodnja iz
Priloge I Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti in za izdelovanje in trženje pro
izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
– ribištvo in ribogojništvo,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
– ladjedelništvo,
– industrija sintetičnih vlaken,
– proizvodnja orožja in streliva.
Na razpisu ne morejo sodelovati podjetja, ki:
– prijavijo projekt za isti namen, kateri že
vsebuje elemente državnih pomoči in je že
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sofinanciran iz drugih sredstev državnega,
lokalnega ali EU proračuna in če skupna
višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določijo pravila s področja državnih
pomoči,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po
11. členu Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, 126/07, 40/09,
59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11; v nadaljevanju: ZFPPIPP),
– ob oddaji vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude prejemajo ali so
v postopku pridobivanja finančne pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah,
– so navedena v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati
v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje
korupcije.
Pravica do nepovratne finančne spodbude bo lahko dodeljena za še neizvedene
naložbe na območju Republike Slovenije,
ki sodijo v ukrepe, navedene v 3. točki tega
razpisa, in sicer:
1. energetsko učinkovita razsvetljava:
– vgradnja CFL namesto navadnih
žarnic,
– vgradnja senzorjev prisotnosti, vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja,
– zamenjava fluorescenčnih sijalk T8
s T5,
– zamenjava fluorescenčnih sijalk T8
za LED;
2. sistemi za izkoriščanje odpadne
toplote;
3. vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov za črpalke
in ventilatorje: črpalke P < 4kW,ventilatorji
P < 4kW;
4. vgradnja regulacijskih sistemov ter
sistemov upravljanja z energijo v industrijskem, proizvodnem in poslovnem delu gospodarskih sistemov;
5. vgradnja naprednih števcev električne energije z daljinskim zajemom podatkov:
6. vgradnja energetsko učinkovitih
elektromotorjev standardnega EU razreda
IE2, IE3, Pe < 4kW.
8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Splošni in posebni pogoji so v celoti razvidni iz navodil za pripravo in oddajo vloge,
ki je del razpisne dokumentacije.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo
ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred
izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni,
pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.
9. Merila za izbiro investicij: višina nepovratne finančne spodbude se določi na podlagi »Meril za izbiro operacij« navodila za
pripravo in oddajo vloge, ki je del razpisne
dokumentacije) in višine razpoložljivih sredstev. Višina skupne finančne spodbude se
določi na podlagi ocene vloge za dodelitev
finančne spodbude, upravičenih stroškov ter
z upoštevanjem dovoljene intenzivnosti državne pomoči.
10. Višina sofinanciranja
Skupna višina nepovratne finančne
spodbude v obliki nepovratnih sredstev za
izvedbo posamezne investicije lahko znaša,
izraženo v odstotku vrednosti upravičenih
stroškov investicije, največ:

– 30 % za velika podjetja,
– 40 % za srednja podjetja,
– 50 % za mikro/mala podjetja.
Upravičenec mora prispevati lastna
sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih
stroškov, ki ne smejo predstavljati javnih
sredstev.
Sofinancer in upravičenec bosta sklenila
pogodbo o sofinanciranju investicije na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja.
11. Obdobje upravičenosti stroškov: stroški, ki so nastali pred oddajo vloge na razpis
sofinancerja, pri velikih podjetjih pa pred
prejetjem potrdila o izpolnjevanju pogojev
iz 8. člena uredbe EK 800/2008, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu.
12. Postopek obravnave vlog
Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, ki je
na sprednji strani opremljena z naslovom
Elektro energije, d.o.o. (kot spodaj), oznako
»Ne odpiraj! – Vloga UREZRKO« ter polnim
naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu
ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen
obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Priloga 4), ki ga prijavitelj lahko (izpolnjenega) nalepi na sprednjo
stran ovojnice.
Nepravilno označene ali odprte ovojnice
ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo
sofinancer vrnil pošiljatelju.
Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Elektro energija, d.o.o., Slovenska
c. 58, 1000 Ljubljana.
Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 6. 6. 2012, sicer bodo
odprte ob naslednjem odpiranju vlog ali
s sklepom zavržene, kolikor naslednjega
odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev
na predhodnem odpiranju. Odpiranje vlog
ne bo javno.
Rok za oddajo vlog na naslednje odpiranje je 21. 9. 2012. Vloge bodo obravnavane
le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo
porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo Elektro energija, d.o.o., Ljubljana,
v Uradnem listu RS ter na spletu objavil
posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge,
ki bodo poslane za naslednje odpiranje po
datumu objave obvestila o porabi sredstev,
bodo s sklepom zavržene kot prepozne ter
vrnjene prijavitelju.
V primeru nepopolne vloge bo prijavitelj
pozvan na dopolnitev, in sicer v roku 8 dni
od odpiranja posamezne vloge. Vlagatelj bo
moral vlogo v celoti dopolniti v roku 15 dni
od prejema poziva za dopolnitev vloge.
Vse popolne vloge bodo obravnavane ob
upoštevanju vseh razpisnih pogojev in meril.
Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti
pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe
ne morejo biti postavljena merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor. Vložena pritožba
ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki
jim je bila dodeljena pravica do nepovratne
finančne spodbude.
Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na
posameznem odpiranju vlog obveščeni v sklepom sofinancerja, in sicer v roku
30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki bodo
prejeli sklep o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, bodo morali v roku
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8 dni od prejema sklepa pristopiti k podpisu
pogodbe, sicer se bo štelo, da so vlogo
umaknili.
13. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS
dalje, najkasneje do izteka rokov, ki so navedeni v 12. točki tega razpisa.
Brezplačno razpisno dokumentacijo
lahko prosilci dobijo na spletnih straneh
»http://www.elektro-energija.si/« v rubriki
Razpisi. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom, po faksu
01/320-64-01 ali po elektronski pošti na naslovih: ursula.krisper@elektro-ljubljana.si,
do objave o porabi sredstev.
Kontaktni osebi za dodatne informacije
v zvezi z razpisno dokumentacijo sta Uršula Krisper in Borut Kurmanšek. Morebitna
vprašanja je mogoče posredovati kontaktnima osebama po elektronski pošti: ursula.krisper@elektro-ljubljana.si in borut.kurmansek@elektro-energija.si.
Elektro energija, d.o.o.
Ob-2560/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo),
66.b člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov
energije pri končnih odjemalcih (Uradni list
RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba) in z dne 26. 1. 2012 potrjenega Programa
za doseganje prihrankov energije pri končnih
odjemalcih (št. 3600-11/2011-7) ter Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
61/08), Elektro energija d.o.o., Ljubljana (v
nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis UREZRKO
nepovratne finančne spodbude
za ukrepe v večjo energijsko
učinkovitost v javnem sektorju
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje
nepovratne finančne spodbude na podlagi
potrjenega programa in v skladu z uredbo:
Elektro energija, d.o.o., Slovenska c. 58,
1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: prvi odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in
37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredba
o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in
57/11; v nadaljevanju: uredba), 12. poglavje
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08; v nadaljevanju: Pravilnik
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije), Pravilnik o spodbujanju
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih
virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in
25/09; Pravilnik o spodbujanju URE in OVE)
in Program za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, potrjen s strani
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada št. 3600-11/2011-7 z dne 26. 1.
2012.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov oziroma naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije in energije

pri končnih odjemalcih. Finančne spodbude
so namenjene za nove naložbe v vgradnjo
novih učinkovitih električnih naprav na področju razsvetljave, izrabe odpadne toplote,
frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje, regulacijskih sistemov in sistemov
upravljanja z energijo ter elektromotornih
pogonov v javnem sektorju na območju Republike Slovenije.
Predmet financiranja so nove naložbe,
kar pomeni naložbe, za katere je izvajalec
naložbe investitorju, ki financira naložbo (v
nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več
navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne
spodbude po tem javnem razpisu.
Nova naložba je naložba, za katero je
izvajalec naložbe investitorju, ki financira
naložbo (v nadaljevanju: investitor) izdal
ustrezen predračun za dobavo in izvedbo
enega ali več od zgoraj navedenih ukrepov,
ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem
javnem razpisu.
4. Višina razpisanih sredstev: skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet tega javnega
razpisa, znaša 288.625,00 EUR.
5. Upravičenci za kandidiranje na javnem
razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:
– samoupravne lokalne skupnosti, ki
imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept,
– javni skladi, javne agencije, zavodi,
ustanove in društva, registrirane cerkve in
druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom
Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.
Pravica do nepovratne finančne spodbude bo lahko dodeljena za še neizvedene
naložbe na območju Republike Slovenije,
ki sodijo v ukrepe, navedene v 3. točki tega
razpisa, in sicer:
1. energetsko učinkovita razsvetljava:
– vgradnja CFL namesto navadnih
žarnic,
– vgradnja senzorjev prisotnosti,
– zamenjava fluorescenčnih sijalk T8
s T5,
– zamenjava fluorescenčnih sijalk T8
za LED;
2. sistemi za izkoriščanje odpadne
toplote;
3. vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
regulatorjev ter krmilnikov za črpalke in ventilatorje: črpalke P < 4kW,ventilatorji P <
4kW;
4. vgradnja regulacijskih sistemov ter
sistemov upravljanja z energijo;
5. vgradnja naprednih števcev električne energije z daljinskim zajemom podatkov:
6. vgradnja energetsko učinkovitih
elektromotorjev standardnega EU razreda
IE2, IE3, Pe < 4kW.
Tehnični pogoji in ostalo je razvidno iz
razpisne dokumentacije.
6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci, ki kandidirajo na javnem
razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko
pridobijo pravico do nepovratne finančne
spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo
izvedeni zgoraj navedeni ukrepi.
Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega razpisa, je možno dodeliti največ eno
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nepovratno finančno spodbudo, za katero
lahko z eno vlogo zaprosi tudi več upravičenih soinvestitorjev. V tem primeru bo pravica
do nepovratne finančne spodbude dodeljena vsakemu soinvestitorju sorazmerno deležu njegove udeležbe pri financiranju naložbe. Skladno s Pravilnikom o spodbujanju
URE in OVE nepovratna finančna spodbuda
ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih
stroškov naložbe.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne
finančne spodbude je pravočasna, pravilno
vložena in popolna vloga. Za popolno vlogo
šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
in pripadajočih prilog, kot je to zahtevano
z javnim razpisom oziroma z razpisno dokumentacijo za vsak posamezen ukrep, za katerega kandidira vlagatelj. Iz dokumentacije
posamezne vloge mora biti razvidno, da bo
naložba izvedena skladno z razpisnimi pogoji in kriteriji in da je vloga pripravljena skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.
Sofinancer bo pri dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud upošteval razpoložljiva razpisana sredstva. Na zadnjem odpiranju vlog bodo vsem vlagateljem, ki bodo
izpolnjevali razpisne pogoje, nepovratne finančne spodbude dodeljene v sorazmerno
nižjem znesku, kolikor bo vsota izračunanih
nepovratnih finančnih spodbud presegala
razpisana sredstva.
Vgradnjo in zagon posameznih naprav
oziroma opreme, ki so predmet naložbe,
lahko opravi le za to usposobljen in registriran izvajalec. Naprav in opreme, ki je
bila predmet nepovratne finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne
finančne spodbude. Nepovratne finančne
spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki
vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in
rabljene opreme oziroma naprav.
Sofinancer ima pravico kadarkoli po
prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem
dokumentacije ali na drug način preveriti
namensko porabo nepovratnih sredstev ter
skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe
z določili javnega razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi
odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude je prejemnik nepovratne finančne
spodbude dolžan vrniti vsa prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki
tečejo od dneva prejema sredstev do dneva
vračila.
Ostali splošni in posebni pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.
7. Višina nepovratne finančne spodbude
za posamezni ukrep
Višina nepovratne finančne spodbude se
določi na podlagi »Meril za izbiro operacij«
(navodila za pripravo in oddajo vloge, ki so
del razpisne dokumentacije) in višine razpoložljivih sredstev. Višina skupne finančne
spodbude se določi na podlagi ocene vloge
za dodelitev finančne spodbude, upravičenih stroškov ter z upoštevanjem dovoljene intenzivnosti državne pomoči. Finančna spodbuda znaša največ 50 % vrednosti
upravičenih oziroma priznanih stroškov.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni
le v okviru upravičenega namena. Predmet
operacije mora biti nabavljen od tretjih oseb
pod tržnimi pogoji. Za tretje osebe se ne mo-
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rejo šteti osebe, ki so več kot 25 % lastniško
ali kapitalsko povezane s prijaviteljem.
Neupravičeni stroški:
1 – dokumentirani upravičeni stroški,
ki so višji od podanih omejitev upravičenih
stroškov,
2 – izdelava projektne in investicijske
dokumentacije (ID),
3 – stroški nadzora izvedbe projekta, ki presegajo delež priznanih upravičenih
stroškov,
4 – stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav,
5 – postavitev nove ali gradnja nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole,
nove instalacije pri razsvetljavi),
6 – izboljšave, ki so predmet rednega
vzdrževanja (npr. odprava puščanja zraka
sistemov za pripravo komprimiranega zraka)
7 – DDV, davek na promet nepremičnin in drugi davki;
8 – naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing;
9 – stroški najemanja kreditov, zavarovanj in upravnega postopka, priprave
vloge itd.
Sofinanciranje ali dodelitev nepovratnih
sredstev ne bo odobreno za nakup rabljene opreme, pilotnih naprav in prototipnih
naprav.
8. Postopek obravnave vlog
Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, ki je
na sprednji strani opremljena z naslovom
Elektro energije, d.o.o. (kot spodaj), oznako
»Ne odpiraj! – Vloga UREZRKO« ter polnim
naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu
ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen
obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Priloga 4), ki ga prijavitelj lahko (izpolnjenega) nalepi na sprednjo
stran ovojnice.
Nepravilno označene ali odprte ovojnice
ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo
sofinancer vrnil pošiljatelju.
Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Elektro energija, d.o.o., Slovenska
c. 58, 1000 Ljubljana.
Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 6. 6. 2012, sicer bodo
odprte ob naslednjem odpiranju vlog ali
s sklepom zavržene, kolikor naslednjega
odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev
na predhodnem odpiranju. Odpiranje vlog
ne bo javno.
Rok za oddajo vlog na naslednje odpiranje je 21. 9. 2012. Vloge bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne
bodo porabljena na predhodnem odpiranju,
o čemer bo Elektro energija, d.o.o., Ljub
ljana, v Uradnem listu ter na spletu objavil
posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge,
ki bodo poslane za naslednje odpiranje po
datumu objave obvestila o porabi sredstev,
bodo s sklepom zavržene kot prepozne ter
vrnjene prijavitelju.
V primeru nepopolne vloge bo prijavitelj
pozvan na dopolnitev, in sicer v roku 8 dni
od odpiranja posamezne vloge. Vlagatelj bo
moral vlogo v celoti dopolniti v roku 15 dni
od prejema poziva za dopolnitev vloge.
Vse popolne vloge bodo obravnavane ob
upoštevanju vseh razpisnih pogojev in meril.
Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti
pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zara-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
di katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe
ne morejo biti postavljena merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor. Vložena pritožba
ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki
jim je bila dodeljena pravica do nepovratne
finančne spodbude.
Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na
posameznem odpiranju vlog obveščeni v sklepom sofinancerja, in sicer v roku
30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki bodo
prejeli sklep o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, bodo morali v roku
8 dni od prejema sklepa pristopiti k podpisu
pogodbe, sicer se bo štelo, da so vlogo
umaknili.
9. Izplačilo dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud: nepovratna finančna
spodbuda bo vlagatelju izplačana na podlagi
sklenjene pogodbe, ob predložitvi ustrezne
dokumentacije, kar vse podrobneje izhaja iz
razpisne dokumentacije.
10. Rok prijave: vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS dalje, najkasneje do izteka
rokov, ki so navedeni v 8. točki tega razpisa.
11. Način prijave
Brezplačno razpisno dokumentacijo
lahko prosilci dobijo na spletnih straneh
»http://www.elektro-energija.si/« v rubriki
Razpisi. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom, po faksu
01/320-64-01 ali po elektronski pošti na naslovih: ursula.krisper@elektro-ljubljana.si,
do objave o porabi sredstev.
Kontaktni osebi za dodatne informacije
v zvezi z razpisno dokumentacijo sta Uršula Krisper in Borut Kurmanšek. Morebitna
vprašanja je mogoče posredovati kontaktnima osebama po elektronski pošti: ursula.krisper@elektro-ljubljana.si in borut.kurmansek@elektro-energija.si.
Elektro energija, d.o.o.
Ob-2588/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11) in
Letnega programa kulture Občine Tolmin
za leto 2012, ki ga je sprejel Občinski svet
Občine Tolmin na 15. seji, dne 27. 3. 2012,
objavlja Občina Tolmin
javni razpis
za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih društev
iz proračuna Občine Tolmin v letu 2012
Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
1. Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev: redna dejavnost.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost, gledališka dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost,
filmska dejavnost, intermedijska dejavnost.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost sofinanciranja znaša 61.115,48 EUR.
3. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani
ZKD http://zkd-tolmin.si – razpisi; interesenti
pa jo lahko dvignejo tudi na sedežu Zveze
kulturnih društev Tolmin, Trg M. Tita 8, 5220
Tolmin (Metka Ivančič) in na sedežu Zavoda
KŠM Tolmin, Dijaška 12/c v Tolminu (Branko
Velišček).
4. Razpisni rok in predložitev prijav: javni
razpis se zaključi 28. 5. 2012.
Prijavitelji morajo izpolnjeno razpisno
dokumentacijo v zaprti ovojnici, z oznako

»Razpis«, priporočeno po pošti ali osebno
oddati najkasneje do 28. 5. 2011, do 12. ure,
na naslov: Zavod KŠM Tolmin, Dijaška 12/C,
5220 Tolmin.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v tekočem letu 2012.
Zavod KŠM Tolmin
Ob-2587/12
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in Letnega programa športa v Občini Tolmin za leto 2012,
objavlja Občina Tolmin
javni razpis
za izbiro izvajalcev letnega programa
športa v Občini Tolmin v letu 2012
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, določeni v 8. členu Zakona o športu, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju
športa v Občini Tolmin (PN – Uradne objave
št. 50/02).
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izboru.
I. Predmet razpisa:
V letu 2012 bomo sofinancirali naslednje
vsebine programov:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
2. Športna rekreacija,
3. Kakovostni šport,
4. Vrhunski šport,
5. Šport invalidov,
in naslednje razvojne in strokovne naloge v športu:
1. Izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov za delo v športu,
2. Pomembnejše športne in športno-rekreativne prireditve,
3. Mednarodna dejavnost in sodelovanje
z zamejci,
4. Delovanje društev in njihovih zvez,
5. Priznanja športnikom in športnim delavcem,
6. Promocijska dejavnost in informatika
na področju športa.
II. Višina sredstev:
Skupna višina sredstev namenjenih
za predmet razpisa, znaša 112.959 EUR
(73.000 EUR za programe, 24.159 EUR
za sofinanciranje uporabe objektov in
15.800 EUR za razvojne in strokovne naloge). Zneski sofinanciranja posameznih vsebin programov in nalog so določeni z Letnim
programom športa v Občini Tolmin za leto
2012.
III. Prijave in roki
Prijavite se lahko izključno s pomočjo
razpisne dokumentacije (obrazcev), ki so na
voljo vsak delovni dan od objave do zadnjega dne razpisa od 13. do 15. ure, na sedežu Zavoda KŠM Tolmin, Dijaška 12/c, kjer
dobite tudi vsa dodatna pojasnila v zvezi
s prijavo (kontaktna oseba Branko Velišček
– tel. 041/695-675). Po naročilu obrazce
dostavimo tudi preko e-pošte.
Prijave morajo biti oddane v 15 dneh od
objave razpisa, v zaprti kuverti s priporočeno pošiljko in oznako »Za razpis« na naslov:
Zavod KŠM Tolmin, p.p. 80, 5220 Tolmin.
Nepravočasnih prijav ne bomo upoštevali, nepopolne pa bodo morali vlagatelji
dopolniti v 8 dneh od pisnega poziva Zavoda KŠM Tolmin.
IV. Odpiranje vlog, izbira izvajalcev in
vrednotenje programov
Odpiranje vlog bo v treh dneh po roku za
prijave in ne bo javno.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Izbiro izvajalcev ter vrednotenje posameznih programov in nalog v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Tolmin
bo izvedla komisija, ki jo imenuje župan
Občine Tolmin.
O izidu javnega razpisa bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni v 30 dneh od
datuma odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe v 15 dneh po dokončnosti sklepa o izbiri.
Izbrani programi oziroma naloge morajo
biti izvedeni in sredstva zanje porabljena
v letu 2012.
Zavod KŠM Tolmin
Ob-2519/12
Na podlagi 10. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09) in določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2012
(Uradni list RS, št. 18/12) Občina Krško,
CKŽ 14, 8270 Krško objavlja
javni razpis
za delno povrnitev stroškov
izvedbe odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij
v Občini Krško
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je delna povrnitev stroškov izvedbe odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Krško na podlagi sprejetega sklepa o potrditvi koncepta
gradnje odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v Občini Krško, katerega je sprejel Občinski svet Občine Krško
na svoji 39. seji, dne 17. 5. 2010 (povezava:
http://www.krsko.si/994).
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Splošni pogoji kandidiranja:
– upravičenci po javnem razpisu so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Krško, ki so lastniki stanovanjske stavbe, do katere so izvedli zemeljska dela
na priključku oziroma na sekundarnem
omrežju v skupni dolžini več kot 50 m v
lastni režiji.
2. Pogoji pri izvedbi odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij:
– podeljena pravica graditi za kar se šteje notarsko overjena pogodba o pridobitvi
lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma
obligacijske pravice, s katero se dovoljuje
gradnja oziroma izvajanje del na vseh nepremičninah v lasti vlagatelja oziroma v lasti
članov gospodinjstva, ki bodo potrebne za
gradnjo širokopasovnega omrežja,
– zapisnik o prevzemu del,
– skica izvedbe (pri izgradnji in izračunu
je potrebno upoštevati najkrajšo pot izvedbe
priključitve na širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij, razen v primeru, da
bi bila izvedba odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij nesorazmerno draga).
3. Povračilo stroškov izvedenih del:
– vračilo se izvede v višini 3 EUR/m izvedenih del, vendar se kot osnova za izračun
upoštevajo dolžine priključkov in sekundarnih vodov, ki na posameznika presegajo
50 m.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Krško za leto 2012, po programu
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje, pod proračunsko
postavko 4426 – Gradnja odprtega široko-

pasovnega omrežje elektronskih telekomunikacij, v višini 130.000,00 EUR.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali
v zvezi z gradbenimi in eventualno obrtniškimi deli ter se povrnejo v višini 3 EUR/m
izvedenih del, pri čemer se kot osnova za
izračun upoštevajo dolžine priključkov in
sekundarnih vodov, ki na posameznika presegajo 50 m.
Uporabniki oziroma lastniki stanovanjskih stavb na področju naselij, kjer se je
v preteklosti gradilo kanalizacijsko omrežje
in jim je bilo omogočeno sofinanciranje kabelske kanalizacije v okviru javnega razpisa
za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav
za komunalne odpadne vode, niso upravičeni do kakršnekoli refundacije. Navedeno
velja tudi za uporabnike v naseljih, kjer je
v tem trenutku predvideno brezžično širokopasovno omrežje in se bo v prihodnjih letih
optično omrežje gradilo sočasno s kanalizacijskim ter za tiste lastnike stanovanjskih
stavb, ki imajo omogočen priklop na omrežje
kabelske televizije.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge: upravičenec mora
vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi
obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško
(CPT Krško), Cesta krških žrtev 46, Krško,
na spletnih straneh CPT Krško (www.cptkrsko.si) pod rubriko Aktualno in na spletni
strani Občine Krško (www.krsko.si) pod rubriko Javni razpisi.
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili
osebno ali po pošti na naslov: Center za
podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških
žrtev 46, 8270 Krško.
Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega delovnega ponedeljka v mesecu. Odpiranje vlog se bo izvajalo vsak prvi
torek v mesecu po roku za oddajo vlog. Za
prvo odpiranje lahko kandidati oddajo vloge
do prvega delovnega ponedeljka v mesecu
juniju, vloge se bodo sprejemale do porabe
sredstev.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za delno povrnitev stroškov izvedbe odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
v Občini Krško«.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi
obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno.
Strokovna komisija bo vloge odpirala in
obravnavala enkrat mesečno in sicer vsak
prvi delovni torek v mesecu po roku za
oddajo vlog. Če vloga ne bo popolna, bo
prijavitelj pozvan, da v roku osem dni od
prejema poziva za dopolnitev vloge le to
dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo
zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na
podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v 2. točki II Splošni pogoji za pridobitev sredstev.
Prejete vloge se bodo obravnavale po
časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot
je na voljo razpoložljivih sredstev glede
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na namembnost sofinanciranja, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni s sklepom v roku petnajst dni
od dne, ko bo komisija pripravila predlog
prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu
in predloženih dokazilih o končani izvedbi
bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun
upravičenca v roku 30 dni od začetka veljavnosti pogodbe.
VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine
Krško, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. Kontrolo pri izvedbi priključitve na širokopasovno
omrežje pa izvaja predstavnik upravljavca
Kostak d.d.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov oziroma
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje.
Občina Krško
Ob-2530/12
Na podlagi 10. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 13/06, 50/07, 61/08) in določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2012
(Uradni list RS, št. 18/12) Občina Krško,
CKŽ 14, 8270 Krško objavlja
javni razpis
sofinanciranje individualnih hišnih
kanalizacijskih priključkov
in malih čistilnih naprav
za komunalne odpadne vode
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za
komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) v Občini Krško.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim
prebivališčem v Občini Krško,
– društva s sedežem v Občini Krško,
ki predložijo Odločbo o statusu društva, ki
deluje v javnem interesu.
2. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega priključka:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali
potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred
letom 1967, da ima objekt na podlagi določil
prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje,
– pogoji za individualni hišni priključek
morajo biti skladni z razpisno dokumentacijo
Tehnični pogoji za izvedbo priključitve, ki so
navedeni v Priloga 1,
– pri izgradnji in izračunu je potrebno
upoštevati najkrajšo pot izvedbe priključitve
na kanalizacijsko omrežje,
– na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija so se lastniki stanovanjskih hiš,

Stran

944 /

Št.

34 / 11. 5. 2012

na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode
v Občini Krško (Uradni list RS, št. 34/07,
45/09), obvezni priključiti na javno kanalizacijsko omrežje v 12 mesecih po tem, ko
izvajalec gospodarske javne službe v občini obvesti potencialne uporabnike o možnosti priključitve na javno kanalizacijo; za
lastnike stanovanjskih hiš, na območjih,
kjer se je zgradila javna kanalizacija v letih
od 2008 do 2011, je skrajni rok za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje do
zaprtja tega razpisa.
3. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali
potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred
letom 1967, da ima objekt na podlagi določil
prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje,
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka
z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09, 105/10),
– čiščenje komunalne odpadne vode
v mali komunalni čistilni napravi mora biti
v skladu z določili 4. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07,
30/10),
– čistilna naprava mora biti izven aglomeracij znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, razen v primeru, da bi
bila tehnična priključitev na kanalizacijsko
omrežje nesorazmerno drago – informacije
si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško.
V primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se
prijavitelj v skladu z obstoječim občinskim
Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Krško
(Uradni list RS, št. 34/07, 45/09) obvezuje
priključiti na javno kanalizacijo,
– z dnem objave tega javnega razpisa
se v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list
RS, št. 67/02, 57/08) malih čistilnih naprav
ne sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih – informacije o lokacijah vodovarstvenih
območij si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Kostak d.d., Leskovška cesta 2a,
Krško ali na Občini Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
4. Deleži sofinanciranja
Na osnovi Uredbe o območjih omejene
rabe prostora zaradi jedrskega objekta in
o pogojih gradnje objektov na teh območjih
(Uradni list RS, št. 36/04, 103/06) so določena naslednja merila:
– v pasu do 1.500 m (naselja: Spodnji
Stari Grad, Spodnja Libna, Stara vas, Žadovinek) do 95 % upravičenih stroškov investicije;
– v pasu do 2.500 m (krajevne skupnosti:
KS Leskovec, KS Krško polje, KS Dolenja
vas) do 82 % upravičenih stroškov investicije;
– ostali v območju Občine Krško do 70 %
upravičenih stroškov investicije.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Krško za leto 2012, pod proračunsko
postavko 4055 – ravnanje z odpadno vodo,
konto 4119 in 4120 v višini 90.000,00 EUR.
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Finančna sredstva zagotovljena v proračunu so namenjena za:
– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov v okvirni višini 60.000,00 EUR in
– sofinanciranje malih čistilnih naprav
v okvirni višini 30.000,00 EUR.
Skupna višina sredstev iz prvega odstavka te točke se lahko poveča z zagotovitvijo
dodatnih sredstev v proračunu.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali
od 1. 1. 2010 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami računov.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za
stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim
dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima
objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi
določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1
uporabno dovoljenje. Maksimalna višina
upravičenih stroškov za posamezen stanovanjski objekt znaša 2.800,00 EUR z DDV.
Upravičeni stroški za individualne hišne priključke za obstoječe stanovanjske
objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem
oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje:
– stroški materiala (cevi, jaški, spojke …)
– maksimalna višina upravičenih materialnih
stroškov je navedena v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov,
– stroški storitev (priključitev na javni kanalizacijski kanal – gospodarska javna služba, strojna, montažna dela, zemeljska dela
– max. 15,00 EUR z DDV na tekoči meter).
Upravičen strošek malih čistilnih naprav
za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem je:
– nakup in montaža male čistilne naprave.
V primeru, da je skupni znesek računov
za dobavljeno opremo in opravljeno delo
nižji od zneskov, ki so navedeni v Prilogi 2 –
Maksimalna višina upravičenih materialnih
stroškov, se upošteva znesek po računu.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti popolno vlogo
z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami.
Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na
razpolago na sedežu Centra za podjetništvo
in turizem Krško (CPT Krško), Cesta krških
žrtev 46, Krško, na spletnih straneh CPT
Krško (www.cptkrsko.si) pod rubriko aktualni
javni razpisi ter na spletni strani Občine Krško (www.krsko.si) pod rubriko Javni razpisi.
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili
osebno ali po pošti na naslov: Center za
podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških
žrtev 46, 8270 Krško.
Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega delovnega ponedeljka v mesecu,
razen v mesecu avgustu, ko odpiranje vlog
ne bo potekalo. Odpiranje vlog se bo izvajalo vsako prvo delovno sredo v mesecu po
roku za oddajo vlog. Za prvo odpiranje lahko kandidati oddajo vloge prvi delovni dan
po objavi v Uradnem listu RS in do prvega
delovnega ponedeljka v mesecu juniju. Vloge se bodo sprejemale do porabe sredstev
oziroma najkasneje do prvega delovnega
ponedeljka v mesecu novembru.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pri-

pisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje
individualnih hišnih priključkov in malih čistilnih naprav«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno
izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi
prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno.
Strokovna komisija bo vloge odpirala in
obravnavala enkrat mesečno in sicer vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku
za oddajo vlog, razen v mesecu avgustu in
decembru. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku osem dni od prejema
poziva za dopolnitev vloge le to dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II
Splošni pogoji za pridobitev sredstev.
Prejete vloge se bodo obravnavale po
časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot
je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne,
ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se
izvrši na transakcijski račun upravičenca
v roku 30 dni od prejetja zahtevka.
VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine
Krško, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. Kontrolo
pri graditvi kanalizacijskih priključkov, nad
kanalskim priključkom in revizijskim jaškom
pa izvaja predstavnik bodočega upravljavca
Kostak d.d.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov oziroma
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje.
Občina Krško
Št. 604-0001/2012-201
Ob-2549/12
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99
in naslednji) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov
za sofinanciranje izobraževanja odraslih
v letu 2012
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa
Občina bo v skladu s Proračunom Občine Ravne na Koroškem za leto 2012 sofinancirala naslednje programe:
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3.1. Sofinanciranje programov:
3.1.1. izobraževanje odraslih ter
3.1.2. druge oblike izobraževanja
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih s sedežem na območju Občine Ravne
na Koroškem
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem ter za občane
Občine Ravne na Koroškem,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih programov in
aktivnosti,
– da delujejo zakonito,
– za pridobitev sredstev pod točko 5.2.
mora biti izvajalec koordinator Tedna vseživljenjskega učenja.
4.3. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Izobraževanje starejših odraslih:
– Dejavnost se izvaja v okviru programov Univerze za tretje življenjsko obdobje
– 40 točk;
– Obseg posameznega programa je 40
ur in več – 10 točk;
– V posamezni program je vključenih
vsaj 10 udeležencev – 10 točk.
– Zagotovljeno je kontinuirano izvajanje
programov (nadgradnja) za isto skupino
udeležencev:
– vsaj 3 leta – 20 točk,
– nad 3 leta – 30 točk;
– Vključene so različne oblike učenja
(skupaj možnih 40 točk):
– tečaji / delavnice – 10 točk,
– študijski krožki – 10 točk,
– razstave – 10 točk,
– ekskurzije – 10 točk;
– Predstavljanje dosežkov v okolje – 10
točk.
Drugi izobraževalni programi – Teden
vseživljenjskega učenja
– koordinacija Tedna vseživljenjskega
učenja – 30 točk;
– izvajalec ima status izvajalca koordinacije prireditev v Tednu vseživljenjskega
učenja s strani Andragoškega centra RS
– 20 točk;
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– prireditve so občinskega pomena – 20
točk;
– dejavnost se kontinuirano izvaja do
vključno 5 let – 5 točk, od 6 do vključno
10 let – 10 točk, nad 10 let – 20 točk.
5. Okvirna višina sredstev:
5.1. Izobraževanje odraslih – do višine
2.206 €.
5.2. Drugi izobraževalni programi – do
višine 2.328 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2012.
7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem pri Andreji Jezernik ali poš
ljejo na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Izobraževanje odraslih
2012«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana v sprejemni pisarni
Občine Ravne na Koroškem oziroma posredovana s priporočeno pošiljko do vključno
28. 5. 2012.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo komisija opravila 29. 5. 2012 ob 13. uri,
v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni v roku
30 dni po oddaji popolnih vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje po
nudbe za izvajanje programov športa
v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo
od 11. 5. 2012 dobijo v sprejemni pisarni
Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji
Jezernik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine,
http://www.ravne.si.
Podrobne informacije o prijavi dobite na
Občini Ravne na Koroškem, pri mag. Mariji
Vrhovnik Čas (02/821-60-07).
11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne
na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov izobraževanja odraslih za
leto 2012.
Občina Ravne na Koroškem
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Javne dražbe
Ob-2526/12
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi 20. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) in sprejetega
Letnega načrta razpolaganja z občinskim
nepremičnim premoženjem za leto 2012
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnega premoženja
Občine Litija
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova
ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks
01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.
2. Opis predmeta prodaje je:
a) Zemljiška parcela v Zagorici, 167/6,
v izmeri 670 m2, k.o. 1839 – Jablanica (prodaja se zemljišče brez objekta) do 1/1.
b) Zemljiška parcela v Zagorici, 167/31,
v izmeri 488 m2, k.o. 1839 – Jablanica (prodaja se zemljišče brez objekta) do 1/1.
c) Zemljiška parcela v Zagorici, 167/35,
v izmeri 68 m2, k.o. 1839 – Jablanica (prodaja se zemljišče brez objekta) do 1/1.
d) Zemljiška parcela na Prečni ulici v Litiji, 1338/52, v izmeri 449 m2, 1835 – Hotič
do 1/1.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod a) je izklicna cena 34.000,00 EUR brez
vključenega 20 % DDV oziroma 2 % davka
na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20 % DDV oziroma 2 % davek na promet nepremičnin, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod b) je izklicna cena 25.300,00 EUR brez
vključenega 20 % DDV oziroma 2 % davka
na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20 % DDV oziroma 2 % davek na promet nepremičnin, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod c) je izklicna cena 3.700,00 EUR
brez vključenega 20 % DDV oziroma 2 %
davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek
višanja. Izklicna cena nepremičnine ne
vsebuje 20 % DDV oziroma 2 % davek na
promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec
plača poleg kupnine.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod d) je izklicna cena 26.100,00 EUR brez
vključenega 20 % DDV oziroma 2 % davka

na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20 % DDV oziroma 2 % davek na promet nepremičnin, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino za nepremičnine pod a), b), c) in
d) poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491, v osmih
dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je
bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in
v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano
varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico
po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih s pravnim poslom.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 29. 5. 2012, v veliki sejni
sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova
ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 13. uri.
Ponudniki morajo osebno ali po pošti na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava
za udeležbo mora prispeti v vložišče Občine
Litija, najkasneje do 29. 5. 2012, do 12 ure.
7. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do 29. 5.
2012 do 11. ure, vplačati varščino v višini
10 % izklicne cene na transakcijski račun
Občine Litija št. 01260-0100002491, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za
nepremičnino pod a), oziroma b) oziroma c)
oziroma d).
Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za nepremičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se
varščina ne povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija,
na tel. 01/896-34-58, ali na e-naslovu: manja.sarbek@litija.si.
9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje za nepremičnino, ki je predmet
javne dražbe, vse do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki premoženja ter se pravočasno prijavijo tako da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni (AJPES)za pravne osebe ali fotokopijo osebnega
dokumenta – za fizične osebe (fotokopi-

ja osebnega dokumenta za fizične osebe
mora biti overjena pri upravni enoti ali pri
notarju),
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p, potrebno je predložiti original,
– predložijo davčno številko za fizične
osebe (davčna številka mora biti predložena v originalu oziroma overjena kopija pri
upravni enoti ali pri notarju) ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe,
– predložijo overjeno pooblastilo (pri
upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na
javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
Organizator bo pravočasno potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave. Interesenti,
ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka pred pričetkom dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana
pri županu,
– draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to
je do vključno 29. 5. 2012 do 12. ure, prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je premoženje prodano za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
– če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko odstopi od dražbe, varščina
zapade v korist občine,
– izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče
trikrat. Če nobeden od udeležencev javne
dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim
izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena,
ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, vodja javne dražbe, ugotovi, komu
in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe
prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe (morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe),
– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) kakor tudi 20 % DDV/ 2 % davek na
promet nepremičnin, plača kupec.
Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno - kupljeno, zato morebitne reklama-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
cije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
Občina Litija
Št. 22/2012
Ob-2540/12
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor na podlagi
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka
o proračunu Mestne občine Maribor za leto
2012 (MUV, št. 8/2012) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Maribor za leto 2012, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Maribor
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. poslovni prostor – lokal št. L1 v pritličju stavbe (lega: ulični) na Dvorakovi ulici
14, v izmeri 113,59 m2, ID znak dela stavbe
659-38511-8, parcelna številka 327, k.o. 659
– Tabor in v naravi prestavlja lokal, kuhinjo,
sanitarije in skladišče. Za stavbo na Dvorakovi ulici 14 je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 85.500,00 €.
2.2. poslovni prostor v pritličju stavbe
(lega: dvorišče) na Gosposki ulici 9, v izmeri
10,80 m2, ID znak dela stavbe 657-2531-9,
parcelna številka 1666, k.o. 657 – Maribor
– Grad in v naravi predstavlja skladiščni
prostor. Iz etažnega načrta izhaja, da ima ta
poslovni prostor posebni skupni del – WC,
na katerem ima vsakokratni lastnik tega dela
lastninsko pravico do 1/2 celote WC, v izmeri 0,90 m2, skupaj s poslovnim prostorom z identifikacijsko številko dela stavbe
657-2531-11). Za stavbo na Gosposki ulici
9 je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni
prostor je zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem za določen čas do 31. 10.
2013.
Izklicna cena: 3.960,00 €.
2.3. poslovni prostor v pritličju stavbe
(lega: dvorišče) na Gosposki ulici 9, v izmeri
33,00 m2, ID znak dela stavbe 657-2531-11,
parcelna številka 1666, k.o. 657 – Maribor
– Grad, in v naravi predstavlja dva ločena
prostora – skladiščni prostor in pisarno. Iz
etažnega načrta izhaja, da ima ta poslovni
prostor posebni skupni del – WC, v izmeri
0,90 m2, na katerem ima vsakokratni lastnik
tega dela lastninsko pravico do 1/2 celote
WC, skupaj s poslovnim prostorom z identifikacijsko številko dela stavbe 657-2531-9).
Za stavbo na Gosposki ulici 9 je etažna
lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor je
nezaseden.
Izklicna cena: 11.000,00 €.
2.4. poslovni prostor v pritličju stavbe
(lega: dvorišče) na Koroški cesti 6, v izmeri 46,00 m2, parcelna številka 1569 (ID

znak parcele: 657-1569/0-0), k.o. 657
– Maribor – Grad, ki v naravi predstavlja
skladišče in mu je bilo z odločbo GURS
št. 02132-01854/2011-2 z dne 8. 12. 2011
določena ID št. 657-1951-15, ki pa v zemljiški knjigi še ni vpisano kot posamezni
del stavbe, saj etažna lastnina za stavbo
na Koroški cesti 6 še ni vzpostavljena, zato
bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele
po vzpostavitvi etažne lastnine. Za stavbo
je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba postopka vzpostavljanja etažne lastnine (opr.
št. N 222/2010). Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 9.200,00 €.
2.5. poslovni prostor v pritličju dvoriščne
stavbe na Koroški cesti 6, v izmeri 35,35 m2,
parcelna številka 1570 (ID znak parcele:
678-1570/0-0), k.o. 657 – Maribor – Grad,
št. stavbe 1900, ki v naravi predstavlja skladišče/garažo. Pravno stanje nepremičnine
je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo
še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško
knjigo, zato bo vpis lastninske pravice na
posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine.
Služnost dostopa preko parcele 1569, k.o.
Maribor – Grad ni urejena. Poslovni prostor
je nezaseden.
Izklicna cena: 8.000,00 €.
2.6. poslovni prostor v pritličju stavbe
(lega: dvorišče) na Koroški cesti 21, v izmeri
104,83 m2, ID znak dela stavbe 657-1981-8,
parcelni številki 1609 in 1610, k.o. 657 – Maribor – Grad in v naravi predstavlja en večji
prostor, tri manjše prostore in sanitarije. Dostop do poslovnega prostora je možen samo
skozi vhod na dvorišču stavbe. Za stavbo na
Koroški cesti 21 je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 51.600,00 €.
2.7. poslovni prostor v pritličju stavbe
(lega: dvorišče) na Ljubljanski ulici 17B,
v skupni izmeri 126,99 m2, ID znak dela stavbe 659-1213-130, parcelna številka 1005,
k.o. 659 – Tabor in v naravi predstavlja vetrolov, več pisarniških prostorov, hodnike,
sanitarije, vse v pritličju objekta, v izmeri
115,40 m2 in pomožni prostor – shramba
v kleti, v izmeri 11,59 m2. Za stavbo na Ljub
ljanski 17B je etažna lastnina vzpostavljena.
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom
z najemnim razmerjem za nedoločen čas.
Izklicna cena: 137.000,00 €.
2.8. poslovni prostor v pritličju stavbe
(lega: ulični) na Meljski cesti 37-39, v skupni
izmeri 321,57 m2, ki obsega večji prodajni
prostor, pisarniški prostor, hodnike, sanitarije, skladišča in del vetrolova ter predstavlja
1/2 od celote nepremičnine na parcelni številki 393/1 (ID znak 655-393/1-0) – poslovne
stavbe št. 392 in dvorišča. Pravno stanje
nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina
za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana
v zemljiško knjigo.
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem za določen čas
do 29. 2. 2016.
Izklicna cena: 188.000,00 €.
2.9. poslovni prostor št. 34 v kleti stavbe
na Panonski ulici 47, v izmeri 149,31 m2,
ID znak dela stavbe 680-3-34, parcelna
številka 2274/1, k.o. 680 – Tezno, in v naravi predstavlja vetrolov, hodnike, pisarne,
sanitarije in druge prostore. Namenska raba
dela stavbe je: fitnes, kozmetični ali frizerski salon (del stavbe za druge storitvene
dejavnosti).
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Za stavbo na Panonski ulici 47 je etažna lastnina vzpostavljena Poslovni prostor
se nahaja v objektu oskrbovanih oziroma
varovanih stanovanj zgrajenem leta 2000.
Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 130.000,00 €.
2.10. poslovni prostor v pritličju stavbe
(lega: ulični) na Partizanski cesti 18, v izmeri 77,38 m2, parcelna številka 1220 (ID
znak parcele: 657-1220/0-0), k.o. 657 – Maribor-Grad, številka stavbe 1464 in v naravi predstavlja vetrolov, prodajalno (neživilsko), skladišče in sanitarije.
Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato
bo vpis lastninske pravice na posameznem
delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je
nezaseden.
Izklicna cena: 77.400,00 €.
2.11. poslovni prostor v pritličju stavbe
(lega: ulični) na Partizanski cesti 29, v skupni
izmeri 108,49 m2, parcelna številka 1107/1
(ID znak parcele: 657-1107/1-0), k.o. 657
– Maribor-Grad, številka stavbe 1305, in
v naravi predstavlja vetrolov, prodajalno
(neživilsko) in skladišče vse skupaj, v izmeri 79,72 m2, ločene sanitarije izven poslovnega prostora, v izmeri 1,37 m2 in kleti,
v izmeri 27,40 m2.
Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato
bo vpis lastninske pravice na posameznem
delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je
zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem za nedoločen čas.
Izklicna cena: 99.600,00 €.
2.12. poslovni prostor v pritličju stavbe
(lega: ulični) na Partizanski cesti 29, v skupni
izmeri 126,38 m2, parcelna številka 1107/1
(ID znak parcele: 657-1107/1-0), k.o. 657 –
Maribor-Grad, številka stavbe 1305 in v naravi predstavlja prodajni prostor (živilski),
proizvodni prostor (živilski), skladišče, pisarno in sanitarije vse skupaj, v izmeri 88,82 m2
in kleti, v izmeri 37,56 m2.
Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato
bo vpis lastninske pravice na posameznem
delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je
zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem za nedoločen čas.
Izklicna cena: 110.100,00 €.
2.13. poslovni prostor v pritličju stavbe
(lega: ulični) na Partizanski cesti 31, v skupni izmeri 54,02 m2, parcelna številka 1104/1
(ID znak parcele: 657-1104/1-0), k.o. 657 –
Maribor-Grad, številka stavbe 1278 in v naravi predstavlja prodajni prostor (neživilski)
v izmeri 27,15 m2 in klet, v izmeri 26,87 m2.
Ločeni WC na hodniku izven poslovnega
prostora, v izmeri 1,10 m2 je v souporabi
s poslovnim prostorom pod zap. št. 2.14..
Pravno stanje nepremičnine je neurejeno.
Etažna lastnina za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato
bo vpis lastninske pravice na posameznem
delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je
zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem za nedoločen čas.
Izklicna cena: 37.400,00 €.
2.14. poslovni prostor v pritličju stavbe
(lega: ulični) na Partizanski cesti 31, v sku-
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pni izmeri 34,33 m2, parcelna številka 1104/1
(ID znak parcele: 657-1104/1-0), k.o. 657 –
Maribor-Grad, številka stavbe 1278 in v naravi predstavlja prodajni prostor (neživilski)
v izmeri 23,27 m2 in klet, v izmeri 11,06 m2.
Ločeni WC na hodniku izven poslovnega
prostora, v izmeri 1,10 m2 je v souporabi
s poslovnim prostorom pod zap. št. 2.13..
Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato
bo vpis lastninske pravice na posameznem
delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je
nezaseden.
Izklicna cena: 28.100,00 €.
2.15. poslovni prostor v pritličju stavbe
(lega: ulični) na Partizanski cesti 33, v izmeri
85,23 m2, parcelna številka 1104/1 (ID znak
parcele: 657-1104/1-0), k.o. 657 – Maribor-Grad, številka stavbe 1278 in v naravi predstavlja vetrolov, prodajni prostor, skladišče,
sanitarije in hodnik.
Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato
bo vpis lastninske pravice na posameznem
delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je
nezaseden.
Izklicna cena: 89.500,00 €.
2.16. poslovni prostor št. 1 v pritličju
stavbe (lega dvoriščni) na Partizanski cesti
85, v izmeri 107,88 m2, ID znak dela stavbe
657-207-5, parcelna številka 401, k.o. 657 –
Maribor – Grad in v naravi predstavlja večji
proizvodno-skladiščni prostor ter tri manjše
skladiščne prostore.
Za stavbo na Partizanski cesti 85 je etažna lastnina vzpostavljena. Za predmetni
poslovni prostor imajo na podlagi 124. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list
RS, št. 87/02 in 18/07) drugi etažni lastniki predkupno pravico, ki jo lahko na podlagi
508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in 18/07) uveljavljajo
v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila
Mestne občine Maribor o višini izdražene
cene. Poslovni prostor je v postopku izpraznitve.
Izklicna cena: 30.200,00 €.
2.17. poslovni prostor v stavbah na naslovih Tkalski prehod 4, Gosposka ulica 12
in Gosposka ulica 1i 2.396,82 m2, stoječe
na parcelnih številkah 1732 (ID znak parcele: 657-1732/0-0), parc. št. 1733 (ID znak
parcele: 657-1733/0-0) in parc. št. 1735 (ID
znak parcele: 657-1735/0-0), vse parcele k.o. 657 – Maribor-Grad, številke stavb
1843, 1834 in 1867, etažnosti 2K+P+2N+M
in v naravi predstavljajo proizvodno skladiščne prostore, pisarne in sanitarije ter tvorijo zaokroženo celoto. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina
za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana
v zemljiško knjigo, zato bo vpis lastninske
pravice na posameznem delu v zemljiško
knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne
lastnine. Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 2.091.000,00 €.
2.18. solastniški delež do 15/20 na
posameznem delu stavbe z ID znakom
657-1238-914 – poslovni prostor v kleti stavbe na Trubarjevi ulici 2 (Gregorčičevi ulici
26), v skupni izmeri 233,45 m2, parcelna
številka 1423, k.o. 657 – Maribor – Grad
in v naravi predstavlja vhodni vetrolov in
sanitarije v pritličju ter štiri prostore v kleti.
Poslovni prostor se v večini nahaja v kleti.
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Za stavbo na Gregorčičevi ulici 26 je
etažna lastnina vzpostavljena. Za predmetni
poslovni prostor imajo solastniki na podlagi
66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07) predkupno
pravico, ki jo lahko na podlagi 508. člena
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS,
št. 97/07 in 18/07) uveljavljajo v 30 dneh po
prejemu pisnega obvestila Mestne občine
Maribor o višini izdražene cene.
Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena solastniškega deleža:
48.150,00 €.
2.19. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični) na Tyrševi ulici 6, v izmeri
77,55 m2, parcelna številka 1311 (ID znak
parcele: 657-1311/0-0), k.o. 657 – Maribor
– Grad kateremu je bilo z odločbo GURS
št. 02132-00995/2011-2 z dne 8. 6. 2011
določena ID št. 657-1302-11, ki pa v zemljiški knjigi še ni vpisano kot posamezni
del stavbe, saj etažna lastnina za stavbo
na Tyrševi ulici 6 še ni vzpostavljena, zato
bo vpis lastninske pravice na posameznem
delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Za stavbo je v zemljiški knjigi dne 9. 3. 2012 vpisana plomba
(pod DN 57520/2012, ID postopka 338485)
o vpisu predloga (ID predloga: 1442944)
oblikovanja etažne lastnine. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom za določen
čas do 28. 3. 2023.
Izklicna cena: 72.700,00 €.
2.20. poslovni prostor v pritličju stavbe
(lega: ulični) na Tyrševi ulici 13, v izmeri
18,75 m2, parcelna številka 1280/1 (ID znak
parcele: 657-1280/1-0), k.o. 657 – Maribor
– Grad, št. stavbe 1170, št. dela stavbe 2,
ki predstavlja en prostor, z souporabo dvoriščnega WC (del stavbe 1). Pravno stanje
nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina
za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana
v zemljiško knjigo, zato bo vpis lastninske
pravice na posameznem delu v zemljiško
knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne
lastnine. Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 16.200,00 €.
2.21. poslovni prostor v pritličju stavbe
(lega: ulični) na Tyrševi ulici 13, v izmeri
46,29 m2, parcelna številka 1280/1 (ID znak
parcele: 657-1280/1-0), k.o. 657 – Maribor
– Grad, št. stavbe 1170, št. dela stavbe
1, ki predstavlja dva prostora, z souporabo dvoriščnega WC (del stavbe 2). Pravno
stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna
lastnina za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 36.800,00 €.
2.22. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični) v stavbi na Ulici Staneta Severja 9b, v skupni izmeri 58,61 m2,
parcelna številka 1621/1 (ID znak parcele:
678-1621/1-0), k.o. 678 – Spodnje Radvanje, številka stavbe 1426 in v naravi predstavlja poslovni prostor v pritličju (vetrolov, prodajni prostor, pisarno in sanitarije) v izmeri
46,08 m2 in ločena klet s posebnim vhodom,
v izmeri 12,53 m2. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo
še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško
knjigo, zato bo vpis lastninske pravice na
posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč
šele po vzpostavitvi etažne lastnine.
Na parceli 1621/1, k.o. Spodnje Radvanje je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. N 570/2008

z dne 5. 2. 2009 zaznamba postopka vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Knafelčeva ulica 28, Maribor. Poslovni
prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 59.500,00 €.
2.23. poslovna stavba na dvorišču
stavbe na naslovu Krekova ulica 8, stoječe na parceli 902/2 (ID znak parcele:
657-902/2-0), k.o. 657 – Maribor – Grad., št.
stavbe 1050. Stavba je v celoti last Mestne
občine Maribor. Za predmetno parcelo in
stavbo je na Geodetski upravi RS, Območni
geodetski upravi Maribor vložen predlog za
parcelacijo in vpis stavbe v kataster stavb.
Z predlogom parcelacije se ukinja obstoječa
parcela 902/2 in se določata dve novi parceli
in sicer parcela št. 902/i 89,00 m2, na kateri
stoji predmetna poslovna stavba in parcela
št. 902/5 (dvorišče), ki pa ni predmet prodaje. Z vpisom stavbe v kataster stavb se
v predmetni stavbi določajo štirje posamezni deli stavb – poslovni prostori; 1.,2.,3.,4.
v naslednjih izmerah: del 1: 19,28 m2; del
2: 22,75 m2; del 3: 7,00 m2; del 4: 12,60 m2
in v naravi predstavljajo ločene skladiščno, pisarniške prostore. Služnost dostopa
in pripadajočega zemljišča še ni urejena in
se ureja skupaj etažno lastnine stavbe 1066
(ID stavbe 657-1066, Krekova ulica 8).
Posamezni deli 1,2,4 so nezasedeni, del
3 je zaseden z najemnikom z najemnim
razmerjem za določen čas do prodaje poslovnega prostora.
Izklicna cena: 24.300,00 €.
2.24. poslovni stavba z dvoriščem na
naslovu Kamniška graba 2 v Kamnici stoječa na parcelni številki 60/1 (ID znak parcele 636-60/1-0), k.o. 636 – Kamnica, stavba št. 362 (zemljišče pod stavbo, v izmeri
443,00 m2) z enim posameznim delom 1
v skupni površini 933,83 m2 (klet, v izmeri
52,56 m2, pritličje, v izmeri 325,35 m2, I. nadstropje, v izmeri 275,73 m2 in neobdelano
podstrešje, v izmeri 280,19 m2), neto koristna površina poslovne stavbe je 650,00 m2
in dvorišče, v izmeri 53,00 m2. Stavba je
v celoti last Mestne občine Maribor.
Poslovni objekt je zaseden v delu pritličja
za določen čas do prodaje.
Izklicna cena: 182.000,00 €.
2.25. garaža na dvorišču Tyrševe ulice 13
(Gregorčičeve ulice 12), v izmeri 21,86 m2
(10,93 + 10,93) parcelna številka 1280/1
(ID znak parcele: 657-1280/1-0), k.o. 657
– Maribor-Grad, številka stavbe 1170. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo še ni vzpostavljena
in vpisana v zemljiško knjigo, zato bo vpis
lastninske pravice na posameznem delu
v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Garaža je zasedena
z najemnikom z najemnim razmerjem za
nedoločen čas.
Izklicna cena: 6.700,00 €.
2.26. garaža na dvorišču Tyrševe ulice 13 (Gregorčičeve ulice 12), v izmeri
12,25 m2, parcelna številka 1280/1 (ID znak
parcele: 657-1280/1-0), k.o. 657 – Maribor-Grad, številka stavbe 1170. Pravno stanje
nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina
za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana
v zemljiško knjigo, zato bo vpis lastninske
pravice na posameznem delu v zemljiško
knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne
lastnine. Garaža je zasedena z najemnikom
z najemnim razmerjem za nedoločen čas.
Izklicna cena: 4.300,00 €.
2.27. garaža na dvorišču Tyrševe ulice 13 (Gregorčičeve ulice 12), v izmeri
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13,56 m2, parcelna številka 1280/1 (ID znak
parcele: 657-1280/1-0), k.o. 657 – Maribor-Grad, številka stavbe 1176. Pravno stanje
nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina
za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana
v zemljiško knjigo, zato bo vpis lastninske
pravice na posameznem delu v zemljiško
knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne
lastnine. Garaža je zasedena z najemnikom
z najemnim razmerjem za nedoločen čas.
Izklicna cena: 5.900,00 €.
2.28. garaža na dvorišču Tyrševe ulice 13 (Gregorčičeve ulice 12), v izmeri
14,53 m2, parcelna številka 1280/1 (ID znak
parcele: 657-1280/1-0), k.o. 657 – Maribor-Grad, številka stavbe 1176. Pravno stanje
nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina
za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana
v zemljiško knjigo, zato bo vpis lastninske
pravice na posameznem delu v zemljiško
knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne
lastnine. Garaža je zasedena z najemnikom
z najemnim razmerjem za nedoločen čas.
Izklicna cena: 6.100,00 €.
2.29. garaža na dvorišču Kamniške ulice
12, v izmeri 16,26 m2 (pozidano zemljišče,
v izmeri: 21,00 m2), parcelna številka 308
(ID znak parcele: 658-308/0-0), k.o. 658 –
Koroška vrata, številka stavbe 805. Garaža
je zasedena z najemnikom z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Dostop do predmetne garaže je preko parcele št. 312, (ID
znak parcele: 658-312/0-0) k.o. Koroška
vrata. Služnost dostopa ni urejena.
Izklicna cena: 4.900,00 €.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine za vse nepremičnine je
200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, katero bo moral najuspešnejši dražitelj
skleniti v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa in
ima Mestna občina Maribor pravico zadržati
vplačano varščino.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 15 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 javne
dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, Maribor v sejni sobi generala
Rudolfa Maistra v II. nadstropju, dne 29. 5.
2012, ob 10. uri.
VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 25. 5.
2012 plačati varščino v višini 10 % od navedene izklicne cene in sicer na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.:
01270-0100008403-UJP Urad Slovenska
Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št.__«.
Navedba zaporedne številke pod katero
je navedena nepremičnina je obvezna.
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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 oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
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 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. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz
morebiti drugače kasneje ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb za
nepremičnine kjer še ni izveden vpis.
– Pri nepremičninah pod zaporednimi
št. 2.1., 2.2., 2.7., 2.8., 2.11.-2.13., 2.16.,
2.19. in 2.23.-2.29., v izklicni ceni ni zajeta
cena opreme, ki se nahaja v poslovnih prostorih oziroma garažah in je last najemnika
oziroma prejšnjega najemnika.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve
pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške
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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 Mestne občine
Maribor.
XI. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke
o nepremičninah lahko interesenti dobijo
na tel. 02/22-01-406. Ogled nepremičnin bo
mogoč ob naslednjih terminih:

Datum

Lokacija

Ura

21. 5. 2012

Koroška cesta 21

9.00–9.20

Koroška cesta 6 (2 PP)

9.25–9.45

Gosposka ulica 9 (2 PP)

10.00–10.20

Tyrševa ulica 6

10.30–10.50

Tyrševa ulica 13 (2 PP)

10.50–11.00

Tyrševa ulica 13 (4 garaže)

11.00–11.20

Trubarjeva ulica 2 (Gregorčičeva ulica 26)

11.25–11.45

Krekova ulica 8 (dvorišče)

12.00–12.20

Partizanska cesta 18

13.00–13.20

Partizanska cesta 29 (2 PP)

13.30–13.50

Partizanska cesta 31 (2 PP)

13.50–14.10

Partizanska cesta 33

14.10–14.30

Panonska ulica 47

9.00–9.20

Ulica Staneta Severja 9b

9.30–9.45

Ljubljanska ulica 17B

10.00–10.20

Dvorakova ulica 14

10.30–10.45

Kamniška ulica 12 (garaža)

11.00–11.15

Kamniška graba 2

11.30–11.50

Partizanska cesta 85

12.15–12.25

Meljska cesta 37–35

12.40–13.00

22. 5. 2012

Tkalski prehod 4 po predhodnem dogovoru na tel. 02/220-14-06.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni 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.
Mestna občina Maribor
Št. 2014-1/2012-02/09
Ob-2547/12
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, na
podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 40. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega
medobčinskega stanovanjskega sklada Ma-
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ribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2009
– UPB1) in skladno s programom prodaje
nepremičnin v letu 2012, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor bo izvršil prodajo naslednjih stanovanj v Mariboru po naslednjih izklicnih
cenah:

Zap.
št.

Naslov

Št. stan.

Vrsta
(št. sob)

Etaža

Leto
gradnje

Površina
m2

Izklicna
cena
v EUR

Kavcija
v višini
10 %
izklicne
cene
v EUR

1

CESTA ZMAGE 111

1

1S

pritličje

1951

48,44

17.800,00

1.780,00

2

GOSPOSVETSKA CESTA 23

9

gars.

podstr.

1935

23,15

10.600,00

1.060,00

3

GROHARJEVA ULICA 9

29

1S

5. nads.

1965

36,13

14.200,00

1.420,00

4

JANŠEVA ULICA 8

9

1S

podstr.

1956

51,63

21.600,00

2.160,00

5

KOČEVARJEVA ULICA 9

4

1S

pritl.

1899

32,99

12.000,00

1.200,00

6

KOROŠKA CESTA 50

2

1S

1. nads.

1892

34,06

15.200,00

1.520,00

7

KOROŠKA CESTA 50

5

3S

1. nads

1892

71,73

23.000,00

2.300,00

8

KOROŠKA CESTA 90

9

gars.

pritličje

1897

24,86

11.600,00

1.160,00

9

KOROŠKA CESTA 90

15

2S

1. nads

1897

59,98

19.000,00

1.900,00

10

KOROŠKA CESTA 90

18

1S

1. nads

1897

33,41

12.800,00

1.280,00

11

KOROŠKA CESTA 90

20

1S

1. nads

1897

40,63

14.400,00

1.440,00

12

PREGLJEVA ULICA 14

4

gars.

pritličje

1938

21,60

7.200,00

720,00

13

STRELIŠKA CESTA 16

2

1S

podstr.

1900

49,07

15.400,00

1.540,00

14

TITOVA CESTA 42

4

2S

pritličje

1925

58,24

18.000,00

1.800,00

15

ULICA BRATOV GREIFOV 34

gars.

pritličje

1975

32,60

14.800,00

1.480,00

16

ULICA HEROJA VOJKA 32

2

2S

podstr.

1935

29,94

10.600,00

1.060,00

17

VALVASORJEVA ULICA 80

8

1S

1. nads

1875

34,70

10.400,00

1.040,00

18

VURBERK 93

2

2S

1. nads

1750

60,39

11.000,00

1.100,00

19

ŽIČKI PREHOD 5

1

2S

pritličje

1900

37,66

12.600,00

1.260,00

20

ŽIČKI PREHOD 5

6

3S

1. nads

1900

67,53

19.600,00

1.960,00

104

II. Znesek višanja: znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine znaša
200,00 EUR.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodajna pogodba se sklene
z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Pogodba se sklene v 15 dneh po zaključku
dražbe oziroma v primeru predkupnih upravičenj, po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če uspeli dražitelj (kupec)
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od nakupa.
IV. Način in rok plačila kupnine: kupnino je potrebno plačati v 30 dneh od sklenjene pogodbe na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor,
št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu za
javna plačila v Slovenski Bistrici. 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
zemljiškoknjižno dovolilo izdano po plačilu
celotne kupnine.

Stran

952 /

Št.

34 / 11. 5. 2012

V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
v II. nadstropju v Dvorani generala Rudolfa
Maistra, dne 31. 5. 2012, ob 11. uri.
VI. Višina kavcije: dražitelji morajo do
vključno 28. 5. 2012 plačati kavcijo v višini
10 % izklicne cene na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor,
št. 01270-6950971157, z navedbo »kavcija
za zap. št. ____«.
Navedba zaporedne številke nepremičnine je obvezna.
VII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
kavcije
Plačana kavcija se uspelemu dražitelju
(kupcu) všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni
od dneva dražbe oziroma v primeru predkupne pravice po uveljavljanju le-te.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo
in tako ne sprejmejo niti izklicne cene, se
varščina zadrži. Organizator javne dražbe
zadrži varščino tudi v primeru, če kupec
ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.
VIII. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Dražitelji se morajo na dan javne dražbe od 10.30 do najkasneje 10.50, osebno
oglasiti na kraju dražbe ter ob prijavi na
vpogled predložiti izvirnike naslednjih dokumentov:
1. potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko TRR računa (z navedbo
banke) za primer vračila kavcije;
2. osebno izkaznico ali drug osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
3. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne evidence v originalu, star največ 30 dni;
5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na
javni dražbi;
6. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije;
7. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, star največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Po prijavi na dražbo pa do zaključka
draženja izbrane nepremičnine dražitelji ne
smejo zapuščati prostora, kjer se odvija javna dražba, oziroma če prostor zapustijo, se
vanj ne morejo več vrniti.
IX. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno in po stanju nepremičnin
v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
– Pri nepremičninah pod zaporednimi
številkami 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 in
20 ni vzpostavljene etažne lastnine.
– Etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah pod zaporednimi številkami 13, 14, 16,
19 in 20 imajo v skladu s 124. in 66. čle-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nom veljavnega Stvarnopravnega zakonika
pri odkupu stanovanja predkupno pravico,
ki jo bodo lahko na podlagi 508. člena veljavnega Obligacijskega zakonika uveljavljali
v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila
Javnega medobčinskega stanovanjskega
sklada o višini izdražene cene.
– Nepremičnine pod zaporednimi številkami 8, 9, 10 in 11 se nahajajo v območju,
ki je del ureditve po Odloku o lokacijskem
načrtu za del PPE Rt 7-S (MUV, št: 4/06).
– Vse nepremičnine so proste oseb in
stvari.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške notarske
overitve podpisa prodajalca in stroške vpisa prodane nepremičnine v zemljiško knjigo.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Dražba za posamezno nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Če dva ali več dražiteljev draži 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.
X. Ogled
Ogled nepremičnin bo možen:
– dne 15. 5. 2012, pod zap.
št. 1: 9.00–10.00, št. 2: 10.30–11.30, št. 3:
12.30–13.30, št. 4: 14.00–15.00;
– dne 16. 5. 2012, pod zap. št. 5:
9.00–10.00, št. 6–7: 10.30–11.30, št. 8–11:
12.30–13.30, št. 12: 14.00–15.00, št. 13:
15.30–16.30;
– dne 17. 5. 2012, pod zap. št. 14:
9.00–10.00, št. 15: 10.30–11.30, št. 16:
12.30–13.30, št. 17: 14.00–15.00;
– dne 18. 5. 2012, pod zap. št. 18:
9.00–10.00, št. 19–20: 11.00–12.00.
XI. Ustavitev postopka: direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi postopek javne
dražbe do sklenitve pravnega posla.
XII. Informacije: za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičninah lahko interesenti
dobijo na tel. 02/250-63-10.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.
jmss-mb.si.
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor
Št. 478-12/2012-1300
Ob-2548/12
Občina Kočevje v skladu z določbami
Zakona o stvarnem premoženju države in
Občina Kočevje v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) ter občinskega
letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2012, razpisuje
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin
v njeni lasti
1. Predmet prodaje:
I. Stavbna zemljišča
a) Parcele (stavbna zemljišča), ki predstavljajo komunalno neopremljena nezazidana stavbna zemljišča.
Izklicne cene na javni dražbi, v katere
je že vključen tudi 20 % davek na dodano

vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih
zemljišč, so po posameznih parcelah naslednje oziroma skupinah parcel naslednje:
1. parcela št. 93/28 (757 m2), k.o.
1575 – Stara cerkev.
Izklicna cena: 22.710,00 EUR z vključenim 20 % DDV.
2. parcela št. 93/29 (801 m2), k.o.
1575 – Stara cerkev.
Izklicna cena: 24.030,00 EUR z vključenim 20 % DDV.
3. parcela št. 93/30 (902 m2), k.o.
1575 – Stara Cerkev.
Izklicna cena 27.060,00 EUR z vključenim 20 % DDV.
4. parcela št. 93/32 (800 m2), k.o.
1575 – Stara Cerkev.
Izklicna cena: 24.000,00 EUR z vključenim 20 % DDV.
b) Parcele (stavbna zemljišča), ki predstavljajo komunalno opremljena nezazidana
stavbna zemljišča.
Izklicne cene na javni dražbi, v katere
je že vključen tudi 20 % davek na dodano
vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih
zemljišč, so po posameznih parcelah naslednje oziroma skupinah parcel naslednje:
5. parcela št. 130/11 (951 m2), 130/13
(205 m2), k.o. 1575 – Stara Cerkev (parceli
se prodajata skupaj).
Izklicna cena: 23.000,00 EUR z vključenim 20 % DDV.
6. parcela št. 130/12 (891 m2), k.o.
1575 – Stara Cerkev.
Izklicna cena: 21.500,00 EUR z vključenim 20 % DDV.
7. parcela št. 295/3 (620 m2), k.o.
1575 – Stara Cerkev.
Izklicna cena: 15.480,00 EUR z vključenim 20 % DDV.
8. parcela št. 18/6 (1072 m2), k.o.
1590 – Kočevska Reka.
Izklicna cena: 13.500,00 EUR z vključenim 20 % DDV.
9. parcele št. *151/3 (61 m2), 3201
(209 m2), 3202 (90 m2), 3203 (111 m2), 3204
(177 m2), k.o. 1591 – Novi Lazi (parcele se
prodajajo skupaj).
Izklicna cena: 11.000,00 EUR z vključenim 20 % DDV.
10. parcela št. 541/3 (117 m2), 541/4
(494 m2), k.o. 1574 – Koblarji (parceli se
prodajata skupaj).
Izklicna cena: 20.000,00 EUR z vključenim 20 % DDV.
11. parcela št. 56/1 (506 m2), 58/4
(98 m2), k.o. 1569 – Polom.
Izklicna cena: 8.000,00 EUR z vključenim 20 % DDV.
II. Kmetijska in gozdna zemljišča
c) Solastniški delež v lasti Občine Kočevje na kmetijskih zemljiščih, po katastrski kulturi gozd, razreda 4, v k.o. Rog ter prodajo
kmetijskih zemljišč v lasti Občine Kočevje,
po katastrski kulturi gozd, razreda 3, 4 in 5
v k.o. Dolenja vas, Dolenja Podgora, Mavrlen, Tanča gora in Stojanski vrh.
Prodaja na podlagi metode javne dražbe bo potekala pod pogoji III. poglavja (17.
– 25. člen) Zakona o kmetijskih zemljiščih
(postopek prodaje, upoštevanje predkupnih
pravic), (Uradni list RS, št. 36-1718/2003).
Izklicne cene na javni dražbi, v katere ni
vključen 2 % davek na promet nepremičnin,
so po posameznih parcelah naslednje:
12. parcela št. 111 (442331 m2), k.o.
1572 – Rog.
Izklicna cena: 39.520,37 EUR.
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Solastniški
delež
prodajalca:
5771925/11500606 ali 50,2 %.
13. parcela št. 4823 (6223 m2), k.o.
1629 – Dolenja vas.
Izklicna cena: 4.109,00 EUR.
Delež prodajalca: 1/1.
14. parcela št. 5183 (5475 m2), k.o.
1629 – Dolenja vas.
Izklicna cena: 2.257,00 EUR.
Delež prodajalca: 1/1.
15. parcela št. 4669 (6122 m2), k.o.
1629 – Dolenja vas.
Izklicna cena: 3.790,00 EUR.
Delež prodajalca: 1/1.
16. parcela št. 2342/80 (7408 m2), k.o.
1538 – Dolenja Podgora.
Izklicna cena: 5.904,00 EUR.
Delež prodajalca: 1/1.
17. parcela št. 4789/71 (377 m2), k.o.
1539 – Mavrlen.
Izklicna cena: 230,00 EUR.
Delež prodajalca: 1/1.
18. parcela št. 2555/93 (11277 m2),
k.o. 1549 – Tanča gora.
Izklicna cena: 7.790,00 EUR.
Delež prodajalca: 1/1.
19. parcela št. 1379/27 (3335 m2), k.o.
1304 – Stojanski vrh.
Izklicna cena: 2.416,00 EUR.
Delež prodajalca: 1/1.
2. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala v torek,
29. 5. 2012, v sejni sobi Občine Kočevje (1.
nadstropje), Ljubljanska cesta 26, Kočevje,
ob 12. uri.
Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega
razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje
do dneva pred dnevom javne dražbe, tj.
vključno do 28. 5. 2012 do 12. ure, osebno
v vložišče ali pa morajo do tedaj prispeti
v vložišče priporočeno po pošti.
3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe,
ki vplačajo varščino v višini 10 % od izklicne
cene za posamezno nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, če oseba
izrazi interes za nakup več nepremičnin,
mora položiti varščino za vsako od njih).
Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne
bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe,
uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna
v kupnino.
Varščino je potrebno vplačati na podračun
proračuna
Občine
Kočevje,
št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP
Novo mesto, skupaj z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo – nepremičnina
(stavbno ali kmetijsko zemljišče)« (vplačnik
navede tisto nepremičnino, za nakup katere
kandidira).
Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi,
morajo imeti do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obveznosti do Občine
Kočevje (potrdilo občinskega Oddelka za
proračun, finance in upravljanje premoženja po uradni dolžnosti pridobi komisija, ki
vodi javno dražbo), sicer na javni dražbi ne
morejo sodelovati.
Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj
osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine
v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko
pridobivajo nepremičnine na podlagi načela
vzajemnosti).
Na javni dražbi kot dražitelji v skladu
z 32. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ne morejo sodelovati cenilec, člani

komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena
razmerja ali druga razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe,
ki vodi javno dražbo).
Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na
javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno
pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži
njegovo pisno pooblastilo z overjenim podpisom.
Za sodelovanje na javni dražbi morajo
dražitelji predložiti naslednje:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža) – fizične osebe morajo predložiti
fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe
pa predložiti izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine (parcele), ki jo
želi kupiti,
– izjavo, da je oseba državljan države
članice EU ali druge države, ki v skladu
s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo
nepremičnine na območju Republike Slovenije,
– izjavo (velja za pravne osebe), da niso
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije,
– izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji
javne dražbe.
Udeleženec na javnem razpisu lahko
zgornje podatke navede na pripravljenem
pomožnem obrazcu, ki se ga pridobi v vložišču Občine Kočevje ali na uradni občinski
spletni strani, ali na svoji lastni listini.
Podatke in potrdila je potrebno predložiti
oziroma morajo prispeti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno
do 28. 5. 2012 do 12. ure, osebno v vložišče
ali priporočeno po pošti.
Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo
naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila
pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav
oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo
na razpisu.
4. Znesek višanja izklicne cene na javni
dražbi
Najnižji znesek višanja izklicne cene na
javni dražbi znaša za parcele iz sklopa I.
(stavbna zemljišča) 300,00 EUR, za parcele iz sklopa II. (kmetijska zemljišča) pa
100,00 EUR.
5. Pravila poteka javne dražbe
Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili:
– pravico do sodelovanja pri draženju
za posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa,
– izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat.
Če nobeden od udeležencev javne dražbe
navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena,
ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba
glede določenega predmeta končana. Ko je
cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno
dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena,
– ugovore na postopek javne dražbe, ki
jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo
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sproti, je možno podati le do sklenitve zapisnika,
– dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
6.1. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
za stavbna zemljišča
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali
pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo
varščino.
Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku
8 dni od sklenitve pogodbe in sicer na račun
Občine Kočevje, št. 01248 – 0100005213.
Pravočasno plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem
roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje
vplačane varščine).
Po poplačilu celotne kupnine bo občina
kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je
podlaga za vpis lastništva v zemljiško knjigo.
6.2. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
za kmetijska zemljišča
Po končani javni dražbi bo uspeli dražitelj
v skladu z zahtevami Zakona o kmetijskih
zemljiščih zaradi varovanja predkupne pravice predkupnih upravičencev iz 23. člena
zakona dolžan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe na pristojni Upravni enoti, kjer
bo ta ponudba objavljena, v nasprotnem
primeru se njegova varščina zadrži.
V primeru, da poda izjavo o sprejemu
ponudbe za kakšno parcelo na upravni enoti tudi kateri od predkupnih upravičencev
oziroma predkupnih upravičencev, ki so po
vrstnem redu predkupnih upravičencev iz
23. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih pred
uspelim dražiteljem (močnejša predkupna
pravica), bo prodajna pogodba sklenjena
s predkupnim upravičencem; uspelemu dražitelju se povrne vplačana varščina.
Z najugodnejšim dražiteljem oziroma predkupnim upravičencem se sklene
pogodba v 15 dneh po prejemu obvestila
pristojne upravne enote o sprejemu ponudbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino; če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži
njegovo varščino.
Kupec (pogodbena stranka) mora v roku
7 dni od podpisa pogodbe podati vlogo
za odobritev pravnega posla na pristojno
Upravno enoto.
Kupec (pogodbena stranka) mora plačati
celotno kupnino v enkratnem znesku v roku
8 dni od dneva, ko pristojna Upravna enota
odobri pravni posel in sicer na račun Občine
Kočevje, št. 01248 – 0100005213.
Pravočasno plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem
roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje
vplačane varščine)!
Po poplačilu celotne kupnine bo občina
kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je
podlaga za vpis lastništva v zemljiško knjigo.
7. Drugo
Občina jamči, da so nepremičnine brez
pravnih napak.
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«, z v trenutku javne draž-
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be zatečenim dejanskim posestnim stanjem
na terenu.
Notarske stroške overitve pogodbe in
stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača
kupec.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba, lahko
s soglasjem župana ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem se v takem primeru povrnejo izkazani
potrebni in upravičeni stroški za prevzem
razpisne dokumentacije in sodelovanje na
javni dražbi.
Dodatne informacije o javni dražbi ter
nepremičninah je možno pridobiti pri Renati
Vidmar, tel. 01/89-38-252 (pravna vprašanja
in vprašanja glede javne dražbe) ali Robertu
Latinu tel. 01/89-38-238 (podatki o parcelah,
prostorskih in ureditvenih pogojih), v času
uradnih ur.
Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji
nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne
izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev
na lastnih listinah) je možno pridobiti na
vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26
(pritličje – levo) vsak delovni dan od 8. do
13. ure, ob sredah od 8. do 16.30.
Pomožni obrazec za prijavo se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh Občine
Kočevje.
Občina Kočevje
Št. 900-3/2012-86
Ob-2556/12
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 sta počitniška
stanovanja v Republiki Hrvaški, Červar-Porat, katerih zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca:
– počitniško stanovanje št. 80335 v III.
nadstropju, v skupni izmeri 25,15 m2, v stavbi Cipresa II v naselju Červar - Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču-Parenzo, parc.
št. 864/3, vložek št. 421, podvložek št. 8,
k.o. Poreč-etažna knjiga.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 32.555,00 EUR.
– počitniško
trosobno
stanovanje
št. 12217 v II. nadstropju, v skupni izmeri 54,46 m2, v stavbi Trg Sidro v naselju
Červar- Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča
v Poreču-Parenzo, parc. št. 886/3, vložek
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št. 422, podvložek št. 15, k.o. Poreč-etažna
knjiga.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 70.805,00 EUR.
Navedene cene ne vključujejo davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu državnemu organu na območju
Republike Hrvaške.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba.
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena
sestavina pogodbe.
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča ter stroške prevoda pogodbe v hrvaški jezik.
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 29. 5.
2012, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom
ob 11. uri za naslednje nepremičnine:
– počitniško stanovanje Cipresa II (R Hrvaška) ob 11. uri,
– počitniško stanovanje Trg Sidro (R Hrvaška) ob 11.20.
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
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko
v skladu s pravnim redom Republike Hrvaške, Republike Slovenije ali druge članice
EU postane lastnik nepremičnine v Republiki Hrvaški, kar preveri vsak dražitelj zase ter
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra
(samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter
zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku
ali pa overjeno kopijo listine.
7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
7.3 Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni
upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne
cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za počitniško stanovanje
_______ v Červarju«.
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.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
www.ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Št. 2/2012

Ob-2577/12
Popravek

Svet Savinje, zavod za razvoj podeželja
in turizma (Zavod Savinja) objavlja popravek
javnega razpisa za delovno mesto direktorja
(m/ž) Zavoda Savinja, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 32/12 z dne 4. 5. 2012,
Ob-2490/12.
Črta se alineja kandidat mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– izkaže andragoško pedagoško usposobljenost za mentorja PUD.
Spremeni se rok za oddajo prijav tako,
da lahko kandidati oddajo prijave do 18. 5.
2012 do 12. ure na naslov: Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma, Foršt
51, 3333 Ljubno ob Savinji, s pripisom »Ne
odpiraj – Javni razpis za delovno mesto
direktorja«.
Zavod Savinja
Ob-2523/12
Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo,
turizem in šport Polzela (Uradni list RS,
št. 12/11, 31/12), Svet Zavoda za kulturo,
turizem in šport Polzela razpisuje delovno
mesto
direktor javnega zavoda »Zavod za
kulturo, turizem in šport Polzela«.
Za direktorja javnega zavoda »Zavod za
kulturo, turizem in šport Polzela« (v nadaljevanju ZKTŠ Polzela) je lahko imenovan
kandidat, ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje dejavnosti s področja zavoda,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– ima aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.
Za aktivno znanje slovenskega jezika 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 aktivno znanje slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po
izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Pogoj aktivno znanje angleškega jezika
se šteje za izpolnjenega, če je kandidat pridobil potrdilo o aktivnem znanju angleškega
jezika ali če se je kandidat šolal v angleškem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe –
osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je angleški jezik materni jezik)
ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru
študija angleškega jezika ali je 6 mesecev
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v angleškem jeziku ali je uspešno

opravil izpit iz angleškega jezika na dodiplomskem študiju.
Če kandidat izpita nima opravljenega,
ga mora v primeru imenovanja opraviti najkasneje v roku šestih mesecev od dneva
nastopa funkcije direktorja.
K prijavi na razpis za direktorja mora
kandidat priložiti:
– program dela in razvoja zavoda v prihodnjih petih letih,
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Direktorja bo s soglasjem Občinskega
sveta Občine Polzela, imenoval Svet ZKTŠ
Polzela za štiriletno mandatno obdobje.
Imenovani direktor bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas (za mandatno obdobje) s predsednikom Sveta ZKTŠ Polzela.
Poskusno delo znaša šest mesecev.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj
pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: ZKTŠ Polzela, Polzela 113, 3313 Polzela, s pripisom
»Razpis za direktorja ZKTŠ Polzela – Ne
odpiraj«.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku
30 dni od dneva objave javnega razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Zavod za kulturo, turizem in šport
Polzela
Št. 013/2012
Ob-2528/12
Na podlagi prvega odstavka 51. i člena
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo,
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08,
86/09, 62/10 – ZUPJS, 34/11 – odločba US,
78/11; ZViS) svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za
direktorja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu.
1. Naziv in sedež organa: Nacionalna
agencija Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000
Ljubljana.
2. Pogoji
Za direktorja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu (v nadaljevanju: agencija) je lahko
imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskem programu druge stopnje v skladu
z ZViS oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni
izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj
skladno z zakonom, ki ureja položaj javnih
uslužbencev,
– ima izkušnje na področju visokega šolstva ali zagotavljanja kakovosti v visokem
šolstvu,
– izkazuje znanje angleškega jezika na
višji ravni,
– ima vodstvene izkušnje,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-

nja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
3. Okvirna vsebina dela direktorja agencije:
– organizira in vodi delo ter poslovanje
agencije,
– predstavlja in zastopa agencijo,
– skrbi za izvajanje sklepov sveta agencije,
– posreduje splošne akte za izvrševanje
javnih pooblastil v objavo v Uradni list Republike Slovenije,
– zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in
splošnimi akti agencije,
– sprejema splošne akte, ki urejajo poslovanje in delo agencije, za katere ni pristojen drug organ,
– pripravi predlog finančnega načrta
agencije v sodelovanju s svetom agencije, sprejema načrt dela agencije v soglasju
s svetom agencije,
– pripravi poročilo o delu in poslovanju
agencije v soglasju s svetom agencije,
– skrbi za materialno in finančno poslovanje agencije,
– odloča o delovnopravnih pravicah zaposlenih,
– sprejema akt o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest,
– opravlja druge naloge v skladu z ZViS
in ustanovitvenim aktom.
4. Prijava mora vsebovati:
– europass življenjepis,
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– opis izkušenj na področju visokega šolstva ali zagotavljanja kakovosti v visokem
šolstvu,
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede znanja angleškega jezika na višji
ravni,
– opis vodstvenih izkušenj,
– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– izjavo kandidata, da za ta natečajni
postopek dovoljuje Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu pridobitev podatkov iz prejšnje alineje iz uradne evidence, sicer mora potrdilo
dostaviti sam. Potrdilo ne sme biti starejše
od dneva objave tega javnega natečaja na
spletni strani agencije.
Kandidat mora predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja organa v mandatnem obdobju, vključno z načini upravljanja
z viri v agenciji.
5. Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici
z označbo »za javni natečaj za direktorja
agencije« na naslov: Nacionalna agencija
Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana
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do 30. 5. 2012. Kot pravočasne se štejejo
prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 30. 5. 2012.
Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski
obliki na naslov: info@nakvis.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči
drugače, da želi vročanje in obveščanje
v elektronski obliki.
6. Dodatne informacije o javnem natečaju
posreduje strokovna delavka agencije Barbara Zupančič Kočar, e-pošta: barbara.zupancickocar@nakvis.si, tel. 01/400-57-76.
7. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletnih straneh agencije.
8. Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju za direktorja Nacionalne
agencije Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu za dobo petih let, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo
o neizbiri.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani
v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Nacionalna agencija
Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu
Št. 608/3-2012
Ob-2532/12
Javno podjetje Kraški vodovod Sežana
d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana,
komisija za razpis delovnega mesta direktorja Kraškega vodovoda Sežana d.o.o., na
podlagi 2. člena Aneksa k družbeni pogodbi št. 636/1-2012 in Sklepa o imenovanju
komisije za razpis delovnega mesta direktorja Kraškega vodovoda Sežana d.o.o.
št. 360/3-2012 Sveta ustanoviteljic javnega
podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o., objavlja prosto delovno mesto
direktor-ica.
Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan
kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
oziroma najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskem programu prve stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od
tega najmanj tri leta delovnih izkušenj na
delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz
prejšnje alinee,
– strokovno poznavanje področja dela
javnega podjetja,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– priložen program dela (razvojne usmeritve javnega podjetja, svojo vizijo vodenja in
organiziranja dela javnega podjetja v mandatnem obdobju).
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj
v petnajstih dneh po objavi tega razpisa
pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev v zaprti ovojnici z oznako »Razpis za direktorja« na naslov Kraški vodovod Sežana, Bazoviška c. 6, 6210
Sežana.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva poteka objave
razpisa.
Informacije o izvedbi javnega razpisa
lahko dobite pri predsedniku komisije Pečar
Črtomirju, na tel. 05/708-21-07.
Javno podjetje
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
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Ob-2533/12
Na podlagi Statuta Nepremičninskega
sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. Nadzorni svet Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.o.o. razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) Nepremičninskega
sklada pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.o.o.
Poleg pogojev, določenih z zakonom
o gospodarskih družbah, mora kandidat
oziroma kandidatka izpolnjevati še naslednje pogoje:
– je državljan/-ka Republike Slovenije;
– ima univerzitetno izobrazbo;
– ima najmanj 10 let delovnih izkušenj,
od tega 5 let na odgovornih delovnih mestih, ki potrjujejo, da ima potrebne strokovne, organizacijske in druge poslovodne sposobnosti ter znanja za uspešno opravljanje
del in nalog direktorja Nepremičninskega
sklada;
– predloži program razvoja Nepremičninskega sklada, ki vključuje tudi program dela,
iz katerega izhaja, da pozna delo in področje delovanja Nepremičninskega sklada;
– aktivno obvlada slovenski jezik.
Mandat traja pet let, direktor Nepremičninskega sklada pa je lahko ponovno
imenovan/a.
Vabimo kandidate, da pošljejo prijave
z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim
življenjepisom in programom razvoja Nepremičninskega sklada do vključno 28. 5. 2012
na naslov Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.,
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (z oznako »Ne
odpiraj – razpis za direktorja«).
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 60 dneh od imenovanja.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na naslovu družbe ali po
tel. 01/300-88-11.
Nepremičninski sklad
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.o.o.
Ob-2538/12
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 notarke Judite Učakar Rženičnik razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Juditi Učakar Rženičnik v Kamniku.
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
Št. 110-30/2012
Ob-2546/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,

št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09 in 33/11):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z
opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o
izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev
na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od
upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo
Št. 37/2012
Ob-2557/12
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in z 58. členom ZOFVI, ter sklepa seje Sveta zavoda
Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina
z dne 4. 5. 2012, Svet zavoda Glasbene
šole Vinka Vodopivca Ajdovščina, Štrancarjeva ulica 8, 5270 Ajdovščina razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 36/08) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 58/09 – ZOFVI-H, 64/09 in 65/09).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposodbnosti za uspešno vodenje zavoda.
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Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo
5 let. Če bo izbran in imenovan kandidat/ka,
ki ni zaposlen v Glasbeni šoli Vinka Vodopivca Ajdovščina, bo pogodba o zaposlitvi
sklenjena z imenovanim kandidatom/ko za
določen čas, to je za čas trajanja mandata.
Predvideni začetek dela je 1. 10. 2012.
Prijave morajo vsebovati:
– dokazila v skladu s 53. členom ZOFVI,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni v kazenskem postopku (s priloženo osebno izjavo, da pri kateremkoli
drugem sodišču izven kraja stalnega prebivališča zoper njega ni uveden kazenski
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno
nedotakljivost), potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni,
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo),
ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in program vodenja
zavoda.
Pisne prijave z dokazili pošljite v zaprti kuverti v osmih dneh po objavi razpisa
v Uradnem listu RS na naslov: Svet zavoda
Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina,
Štrancarjeva ulica 8, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Za razpis ravnatelja/ice«.
Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda GŠ Vinka Vodopivca
Ajdovščina
Št. 31/12
Ob-2561/12
Na podlagi 102. člena Pravilnika
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11 in spremembe)

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko,
Jadranska 19, 1000 Ljubljana, razpisuje prosta delovna mesta
mladih raziskovalcev pri izbranih
mentorjih za leto 2012
na naslednjem raziskovalnem področju:
1. Matematika – tri prosta mesta – mentorji: prof. dr. Sandi Klavžar, prof. dr. Dušan
Repovš, prof. dr. Peter Šemrl.
Podrobnejše informacije o razpisnih pogojih so na voljo na spletni strani, www.
imfm.si, in na tel. 01/476-65-71.
Kandidati pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
pogojev do 22. 6. 2012 na naslov inštituta –
z oznako »Razpis za mlade raziskovalce«.
Inštitut za matematiko,
fiziko in mehaniko
Št. 110-34/2012
Ob-2578/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09 in 33/11):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
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– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z
opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o
izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev
na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od
upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo

Stran

958 /

Št.

34 / 11. 5. 2012

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave
Št. 2111-12-0123
Ob-2535/12
Na podlagi Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999 (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1083/2006/ES), Uredbe Sveta (ES)
št. št. 1341/2008 z dne 18. decembra 2008
o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1341/2008/ES),
Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES),
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1828/2006/ES), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/2009,
96/10 in 74/11), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10, 4/11 in 22/12-ZUKN-C), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
ZJF-UPB4 in 110/11-ZDIU12), Uredbe o postopku, lih in načinih dodeljevanja sredstev
za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11),
Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud
(Uradni list RS, št. 113/09, 37/10, 20/11 in
24/11), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09,
40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Nacionalnega
strateškega referenčnega okvira za obdobje
2007–2013, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in sklepa organa upravljanja o potrditvi instrumenta št. 303-18/2012-4
z dne 3. 5. 2012, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Dunajska 58, 1000
Ljubljana v vlogi posredniškega telesa (v nadaljevanju: MGRT), objavlja
javni poziv
za predložitev vlog za sofinanciranje
operacij iz naslova prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni
programi« razvojne prioritete
»Razvoj regij« operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007–2013
za obdobje 2012–2014
1. Posredniško telo
Neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa za izvajanje razvoj-

ne 4. prioritete »Razvoj regij« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013
je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Sektor za izvajanje regionalnega
razvoja, Dunajska 58, Ljubljana (v nadaljevanju: MGRT).
2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva
Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi«
v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013.
Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje operacij, vključenih v izvedbene
načrte regionalnih razvojnih programov za
obdobje 2012–2014 in potrjenih s strani svetov regij, na naslednjih vsebinskih področjih:
1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura,
2. okoljska infrastruktura,
3. razvoj urbanih naselij,
4. javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih,
5. socialna infrastruktura.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja
v Republiki Sloveniji.
3. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški lahko nastajajo le
v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo ter dokazujejo v skladu
z Navodili organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007–2013
(http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013) in dokumentacijo javnega
poziva.
Upravičeni stroški so navedeni in podrobno opredeljeni v dokumentaciji javnega
poziva, v poglavju 8. Upravičeni stroški.
Do sofinanciranja iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj niso upravičeni naslednji stroški in izdatki:
– obresti na dolgove;
– nakup zemljišča v znesku, ki presega
10 % skupnih upravičenih izdatkov zadevne
operacije,
– nakup zgradbe/objekta, ki presega vrednost cenitvenega poročila,
– davek na dodano vrednost,
– davek na promet nepremičnin,
– stroški priprave in izdelave DIIP,
drugi stroški, ki niso upravičeni po tem
javnem pozivu.
4. Višina sredstev
4.1. Razpoložljiva sredstva po tem javnem pozivu
S tem javnim pozivom MGRT dodeljuje
sredstva v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve
»Regionalni razvojni programi« za obdobje
2012–2014.
Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem
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javnem pozivu za obdobje 2013–2014 znaša 144.872.398,40 EUR.
Po tem javnem pozivu so posamezne
regije upravičene do višine sredstev, kot jih
izkazuje tabela 1.
Tabela 1: Višina nepovratnih sredstev po
tem javnem pozivu za obdobje 2013–2014
po regijah (v EUR):

Razpoložljiva sredstva
po OPRR
(v EUR)

Razpoložljiva sredstva
za javni poziv 2012–2014
(v EUR)

Gorenjska

59.319.058,00

14.173.382,36

Goriška

40.282.629,00

9.505.190,87

Jugovzhodna

50.928.355,00

11.324.994,42

Koroška

27.595.505,00

6.730.080,44

Notranjskokraška

23.328.479,00

5.733.977,77

Obalnokraška

31.181.467,00

6.275.822,21

Osrednjeslovenska

15.657.194,00

6.664.578,84

Podravska

133.998.779,00

36.504.058,50

Pomurska

70.194.294,00

18.155.684,18

Savinjska

83.375.147,00

17.766.350,58

Spodnjeposavska

31.378.860,00

7.451.122,52

Zasavska

18.598.385,00

4.587.155,71

585.838.152,00

144.872.398,40

Skupna vsota

4.2. Višina sofinanciranja
Operacije bo delno financirala Evropska
unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni poziv za izbor operacij
se izvaja v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
»Razvoj regij«. prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
Nepovratna sredstva so v celoti namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem
programu krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013 (razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna
usmeritev »Regionalni razvojni programi«).
Z zgoraj navedenimi sredstvi se lahko sofinancira največ 85 % celotnih upravičenih
javnih izdatkov operacije. Najmanj 15 %
(razlika) celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije (t.i. »lastno udeležbo«) mora
biti zagotovljenih iz javnih virov. Kolikor je
operacija sofinancirana še z drugimi sredstvi proračuna Republike Slovenije, se glede
minimalnega % »lastna udeležba« upošteva
tudi zahteve, ki izhajajo iz drugega vira sofinanciranja.
Znesek sofinanciranja iz namenskih
sredstev po tem javnem pozivu se zniža
pri operacijah, ki ustvarjajo prihodke v ekonomski dobi investicije (v skladu z Delovnim
dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi: http://www.
eu-skladi.si/ostalo/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013/metodoloski %20del. %20dok. %204.pdf).
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu
Republike Slovenije, na proračunskih postavkah MGRT:
– štev. 7616 Razvoj regij – infrastruktura
regijskih poslovnih con – 07-13-EU
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– štev. 7619 Razvoj regij – okoljska infrastruktura– 07-13-EU
– štev. 7620 Razvoj regij – razvoj urbanih
naselij– 07-13-EU
– štev. 7621 Razvoj regij – spodbujanje
razvoja turizma– 07-13-EU
– štev. 7622 Razvoj regij – socialna infrastruktura – 07-13-EU
5. Upravičenci
Upravičeni do sofinanciranja so v skladu
z OP RR praviloma samoupravne lokalne
skupnosti. Sveti regij pa imajo možnost, ob
upoštevanju zakonskih določil, da kot upravičence določijo regionalne razvojne agencije (ustanovljene s strani ene ali več samoupravnih lokalnih skupnosti): javne zavode,
javne službe, ter neprofitne organizacije
s področja družbenih dejavnosti.
Investitor je lahko le upravičenec po tem
javnem pozivu. Upravičenec je vlagatelj po
tem javnem pozivu.
Kadar se prijavljena operacija izvaja na
območju več samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je v operacijo vključenih več
upravičencev, morajo upravičenci določiti
nosilnega upravičenca operacije, ki je vlagatelj na tem javnem pozivu ter podpisnik
pogodbe o sofinanciranju. Vse postopke
v zvezi s to operacijo izvaja nosilni upravičenec operacije in je zanje v celoti odgovoren. V tem primeru mora biti vlogi priložen
dogovor, ki natančno določa obveznosti in
pravice vseh udeležencev oziroma upravičencev v operaciji, vključno z identifikacijo
lastništva predmeta operacije po zaključku
operacije in je podpisan s strani vseh upravičencev operacije. V primeru skupne operacije, v kateri sodeluje več samoupravnih
lokalnih skupnosti, mora vlagatelj predložiti
NRP vsake posamezne samoupravne lokalne skupnosti za celotno operacijo. Kolikor naziv, zneski in/ali viri niso enaki, mora
vlagatelj priložiti izjave vseh partnerjev, da
bodo do predložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladili projekt v NRP v skladu s posredovano vlogo.
6. Upravičene vrste operacij
Upravičene vrste operacij:
1. investicijske,
2. neinvesticijske (brez investicijskih
stroškov),
3. kombinirane.
Značaji in upravičene vrednosti operacij
so opisani v poglavju »10. Pogoji za kandidaturo na javnem pozivu«, podpoglavje
»10.1. Splošni pogoji«, točka 10.
Način izvajanja operacij:
1. Operacije regionalnega pomena, ki
jih predlaga en upravičenec, ki je hkrati nosilec izvajanja operacije.
2. Intra-regijske oziroma operacije regionalnega pomena, ki nastanejo na podlagi predhodnega dogovora dveh ali več
upravičencev na ravni iste statistične regije.
3. Inter-regijske ali medregionalne
operacije, ki nastanejo na podlagi predhodnega dogovora dveh ali več upravičencev
na ravni različnih statističnih regij.
MGRT bo pri preverjanju prispelih vlog
dosledno preverjala izpolnjevanje pogojev
v zvezi z inter- in intra-regijskimi projekti,
ki so jih morali upravičenci upoštevati ob
posredovanju projektnih predlogov v okviru
sofinanciranja priprave IN RRP.
Vlagatelji lahko prijavijo operacijo, ki
izhaja iz enega od naslednjih upravičenih
namenov:
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7. Upravičeni nameni
Upravičeni nameni po tem javnem pozivu so investicije v:
1. ekonomsko in izobraževalno infrastrukturo (1.a),1
2. okoljsko infrastrukturo (2a),
3. javno infrastrukturo v območjih
s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2b),
4. razvoj urbanih naselij (3a),
5. socialno infrastrukturo (3b).
7.1. Ekonomska in izobraževalna infrastruktura (1.a)
7.1.1 Ekonomska infrastruktura
Upravičeni nameni:
1. Povečanje površin za manjše poslovne cone regionalnega pomena ter vzpostavitev pogojev za t.i. »brownfield investicije«
na degradiranih območjih:
– komunalno urejanje zemljišč za poslovne cone na degradiranih površinah in
komunalno urejanje zemljišč z namenom
širitve obstoječih obrtnih, poslovnih ali industrijskih con regionalnega pomena;
2. Vzpostavitev infrastrukturnih pogojev
za delovanje regijskih inkubatorjev, katerih
namen je »splošno inkubiranje v regiji« ter
razvojnih centrov regionalnega pomena:
– infrastruktura (nakup zgradb vključno
z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo, adaptacija
in/ali rekonstrukcija zgradb, gradnja zgradb,
ter kot spremljevalna aktivnost komunalno
urejanje zemljišč) ter nakup opreme za regijske podjetniške inkubatorje in druge razvojne centre regionalnega pomena. Najmanjša
posamična enota inkubatorja ne sme biti
manjša od 200 m2. Predmet sofinanciranja
niso operacije, katerih nosilci so podjetja in
se sofinancirajo po shemah državnih pomoči;
3. Drugi ukrepi spodbujanja podjetništva
in ustvarjanja delovnih mest na regionalni
ravni (npr.: vzpostavitev regionalnih podjetniških partnerstev oziroma t.i. subjektov
podjetniškega okolja na regionalni ravni
v obliki regionalnih poslovnih središč, mrež,
klubov, združenj, ostalih oblik partnerskega
sodelovanja za pospeševanje podjetništva
in konkurenčnosti na regionalni ravni).
Evropski sklad za regionalni razvoj lahko, ob upoštevanju omejitev glede financiranja za posamezen sklad, dopolnilno in
ob upoštevanju 10 % omejitve financiranja
Skupnosti na ravni projektnega predloga, financira vsebine, ki spadajo v obseg pomoči
Evropskega socialnega sklada, če so nujni
za zadovoljivo izvajanje operacije in so z njo
neposredno povezani.
7.1.2 Izobraževalna infrastruktura
Upravičeni nameni:
1. Vzpostavitev infrastrukturnih pogojev
in krepitev višješolskih regijskih izobraževalnih središč, v skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja regij:
a. Infrastruktura (nakup zgradb vključno
z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo, adaptacija in/ali rekonstrukcija zgradb ter gradnja
zgradb, ter kot spremljevalna aktivnost komunalno urejanje zemljišč) vključno z nakupom opreme za potrebe višješolskih regijskih izobraževalnih središč. Predmet sofinanciranja niso operacije, ki so namenjene
spodbujanju investicij v izgradnjo, obnovo
in posodobitev infrastrukture ter tehnolo1
(1a, 2a, 2b, 3a in 3 b) so oznake vsebinskih področij iz Operativnega programa Regionalni razvojni programi.

ške opreme za izvajanje dejavnosti v okviru
medpodjetniških izobraževalnih centrov, ki
so organizacijske enote javnih zavodov na
področju vzgoje in izobraževanja.
b. Drugi ukrepi, ki so namenjeni spodbujanju povezovanja višješolskih regijskih
izobraževalnih središč z gospodarstvom.
Evropski sklad za regionalni razvoj lahko, ob upoštevanju omejitev glede financiranja za posamezen sklad, dopolnilno in
ob upoštevanju 10 % omejitve financiranja
Skupnosti na ravni projektnega predloga, financira vsebine, ki spadajo v obseg pomoči
Evropskega socialnega sklada, če so nujni
za zadovoljivo izvajanje operacije in so z njo
neposredno povezani.
Upravičene vsebine po namenu ekonomske in izobraževalne infrastrukture ne smejo
vsebovati elementov državnih pomoči.
7.2. Okoljska infrastruktura (2.a)
7.2.1 Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda
Upravičeni nameni:
1. Celovito reševanje problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih
voda na območjih z obremenjenostjo pod
2000 PE
a. Izgradnja kanalizacijskega omrežja,
ki se priključuje na čistilno napravo v obratovanju.
b. Izgradnja čistilne naprave ter priključitev obstoječega kanalizacijskega omrežja
na čistilno napravo.
c. Izgradnja kanalizacijskega omrežja
vključno s čistilno napravo.
2. Širitev omrežij odvajanja in čiščenja
odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah
z obremenitvijo nad 2000 PE
Upravičene so operacije z namenom širitve kanalizacijskega omrežja za odvajanje
in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah
z obremenitvijo nad 2.000 PE, pri čemer je
potrebno upoštevati razmejitev med Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013
in Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007–2013.
V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013 je dovoljeno sofinanciranje dopolnilnega kanalizacijskega omrežja
v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2000
PE, ob izpolnitvi enega izmed naslednjih
pogojev:
a. osnovno kanalizacijsko omrežje je
zgrajeno in priključeno na čistilno napravo
v obratovanju,
b. osnovno kanalizacijsko omrežje,
vključno s čistilno napravo, je v gradnji in se
sofinancira z evropskimi sredstvi na podlagi
odločbe Evropske komisije ali Službe Vlade
za lokalno samoupravo in regionalno politiko
o dodelitvi pomoči iz Kohezijskega sklada,
ki je bila izdana najkasneje do 31. 12. 2009,
c. osnovno kanalizacijsko omrežje,
vključno s čistilno napravo, je v gradnji in se
financira iz nacionalnih, občinskih ali drugih
sredstev (razen sredstev iz Kohezijskega
sklada).
Pri pripravi vloge v okviru namena iz
točke 2 tega poglavja, »Širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih
voda v aglomeracijah z obremenitvijo nad
2000 PE« je potrebno upoštevati tudi oba
naslednja pogoja:
a. da so v investicijski dokumentaciji
opisane upoštevane variante ter podrobno utemeljen izbor optimalne variante, ki
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izkazuje, da izgradnja samostojne čistilne
naprave ekonomsko in/ali tehnično ni upravičena/smiselna;
b. da predmet operacije, ki je bil sofinanciran ali je predviden za sofinanciranje
iz naslova Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, ni upravičen do sofinanciranja po tem javnem pozivu.
Priključki stavb na javno kanalizacijo (t.i.
»hišni priključki«), pretočne in nepretočne
greznice ter male čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso objekti javne
kanalizacije, zato niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem pozivu.
7.2.2 Oskrba s pitno vodo
Kot »vodooskrbno omrežje« se v skladu
s 5. točko prvega odstavka 4. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS,
št. 35/06, 33/07, 41/08 in 28/11) šteje sistem
za oskrbo s pitno vodo, ki je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča,
vodohrani in čistilne naprave, ter oprema,
kot so priključki in hidranti, ki pretežni del
rednega obratovanja deluje kot samostojen
vodovodni sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov. Navedeno pomeni, da mora
vodovodno omrežje, ki je predmet vloge na
javni poziv, omogočiti celovite in trajne rešitve vodooskrbe na obravnavanem območju.
Upravičeni nameni:
1. Izgradnja vodooskrbnega omrežja za
manj kot 10.000 prebivalcev (upravičeno:
črpališča, vodohrani, cevovodi in ostala infrastruktura povezana z izgradnjo vodooskrbnega omrežja).
2. Razširitev obstoječega funkcionalnega vodooskrbnega omrežja z dodatnim
omrežjem oskrbe s pitno vodo, če skupno
omrežje oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev.
3. Obnova in/ali rekonstrukcija celotnega
ali dela obstoječega vodooskrbnega omrežja, ki oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev.
4. Izgradnja rezervnih vodnih virov, če
gre za manjše vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 50.000 prebivalcev.
7.2.3 Pilotni projekti
Upravičeni nameni:
1. pilotni projekti za razvoj novih okoljskih
tehnologij na področju ravnanja z odpadki,
ki jih ni mogoče izvesti v laboratorijskem
merilu za uveljavljanje načela koncepta ekonomije zaključenih snovnih tokov ali zagotavljanje zaključenih življenjskih ciklov izdelkov ali uporabo surovin, ki se bodo lahko
reciklirale.
7.3. Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih (2.b)
Upravičeni nameni:
1. Urejanje okolja prednostno v okviru
območij Natura 2000: rastlinske čistilne naprave, večnamensko upravljanje z jezeri,
melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in
pregrade, čiščenje onesnažene zemlje in
sedimentov, zaščita in varovanje močvirij,
revitalizacije potokov, ekoremediacija (ERM)
za javne turistične objekte, sonaravna (trajnostna) sanacija deponij in črnih odlagališč,
izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami, ipd.;
2. Lokalno-regionalne operacije trženja
in razvoja izdelkov ter storitev, ki prispevajo
k ohranjanju biotske raznovrstnosti (oblikovanje blagovnih znamk za širša območja
varstva narave, oblikovanje standardov, trženjske aktivnosti), pod pogojem, da se ne
sofinancirajo v okviru aktivnosti regionalnih

destinacijskih organizacij 3. razvojne prioritete OP RR;
3. Obnova zgradb kulturne dediščine,
razglašenih za kulturni spomenik lokalnega
pomena v lasti lokalnih skupnosti, katere
namen je povečanje turistične atraktivnosti
regije in ustvarjanje novih delovnih mest.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati pogoje
in smernice pristojnega zavoda za varstvo
kulturne dediščine;
4. Gradnja in/ali obnova zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov,
ki morajo biti poleg kulture namenjeni tudi
drugim dejavnostim (gospodarskim, družbenim), pri čemer je vsaj 50 % površin objekta,
ki je predmet operacije, namenjenih kulturi in katerih namen je povečanje turistične
atraktivnosti regije ter ustvarjanje novih delovnih mest. Kot del večnamenskega centra kulturne infrastrukture so upravičeni tudi
knjižnični in muzejski prostori, pri čemer se
ti prostori štejejo kot površina, namenjena
kulturnim dejavnostim. V primeru obnove
zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov je namen obnove objektu dati
novo vsebino oziroma mora biti izkazana
dodana vrednost obnove objekta;
5. Izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih
operacij lokalno-regionalnega pomena,
katerih cilj je povečanje turistične atraktivnosti regije v vrednosti investicije največ
4.000.000 EUR. Projekti, financirani v okviru
Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih
v obdobju od 2007 do 2023, niso upravičeni
do sofinanciranja.
Nameni, ki niso upravičeni do sofinanciranja:
– Izgradnja in oprema športnih objektov
in objektov športne infrastrukture,
– Izgradnja in oprema prometne infrastrukture za potrebe motoriziranega prometa (investicije v cestno prometno infrastrukturo).
Izgradnja podporne infrastrukture, s katero se zagotavlja dostopnost in celovitost
operacije v okviru namena izgradnja in urejanja javne infrastrukture v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih, je upravičena do sofinanciranja
le na način, da je neposredno povezana
z operacijo ter jasno podpira osnovni namen in cilje operacije. Načrtovana vrednost
izgradnje podporne infrastrukture ne sme
presegati več kot 50 % načrtovane vrednosti
stroškov operacije.
V primeru operacije obnove kulturnega
spomenika lokalnega pomena v lasti lokalni
skupnosti je potrebno predložiti kopijo občinskega akta o razglasitvi predmetnega objekta za kulturni spomenik lokalnega pomena.
7.4. Razvoj urbanih naselij (3.a)
7.4.1 Operacije usklajenega prostorskega razvoja in upravljanja prostora v regijah
Upravičeni nameni:
1. Izdelava strokovnih podlag za regionalne prostorske načrte in izdelava regionalnih prostorskih načrtov;
2. Izdelava ali nadgradnja katastrov gospodarske javne infrastrukture, v skladu
s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja
zbirke podatkov o dejanski rabi prostora
(Uradni list RS, št. 9/04) v mestnih naseljih.
Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike Slovenije
http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf.
7.4.2 Operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in/ali javnega potniškega
prometa
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Upravičeni nameni:
1. Zagotavljanje čistih transportnih sistemov (prometna in neprometna infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa
v mestnih);
2. Načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa in/ali trajnostne mobilnosti v mestih in širših gravitacijskih območjih
z namenom vplivanja na potovalne navade
in izbiro načina prevoza, vključno z načrti za upravljanje mobilnosti ter izvajanjem
strategij za upravljanje povpraševanja –
operacije morajo biti skladne z nacionalnimi
usmeritvami in veljavnimi standardi na tem
področju;
3. Načrtovanje javnega potniškega prometa (inovativne in energetsko učinkovite
storitve javnega potniškega prometa, vključno z intermodalnimi povezavami z drugimi
trajnostnimi transportnimi sredstvi (npr. kolo-avtobus; avto-avtobus; idr.) ter spodbujanje uporabe alternativnih goriv, kot tudi
spodbujanje uporabe čistih in energetsko
učinkovitih vozil).
4. Uporaba podpornih sistemov (informacijske tehnologije) za upravljanje učinkovitega javnega potniškega prometa in/ali čistih
transportnih sistemov.
Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike Slovenije
http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf.
7.4.3 Celovita prenova mestnih jeder in
zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij
Upravičeni nameni:
1. Povečanje atraktivnosti mestnih jeder
in zgodovinskih naselij, ki imajo status mestnih naselij s celovito prenovo oziroma gradnjo zgradb, ulic in trgov (v javni lasti oziroma lasti samoupravnih lokalnih skupnosti);
2. Povečanje atraktivnosti degradiranih
in opuščenih urbanih območij (v rudarskih
in industrijskih območjih) s celovito prenovo
degradiranega oziroma opuščenega območja, zgradb, ulic in trgov (v javni lasti oziroma lasti samoupravnih lokalnih skupnosti).
Upravičene so operacije zunanje prenove zgradb ter površin v mestnih naseljih.
Upravičene so tudi operacije gradnje objektov, ki pomenijo razbremenitev drugih površin v mestnih jedrih in zgodovinskih mestih
ter operacije obnove objektov v degradiranih
in opuščenih območjih.
Operacije morajo biti namenjene povečanju atraktivnosti, učinkovitosti, konkurenčnosti in/ali prestrukturiranju dejavnosti v mestnih središčih, zgodovinskih naseljih ali degradiranih/opuščenih urbanih območjih.
V okviru tega namena so upravičene
aktivnosti celovite zunanje prenove zgradb
(fasade, strehe in zunanje stavbno pohištvo
ter elementi za zaščito oken (polkna, rulete)), zunanje urejanje ulic in trgov (tlakovanje ulic, postavitev ali obnova nepremične
»urbane« infrastrukture – npr. nepremična
oprema parkov, trgov in sprehajališč in podobno, ureditev ekoloških otokov) ter gradnje in obnove objektov. Nakup notranje
opreme objektov ni upravičen strošek. Infrastruktura, ki je predmet operacije, mora
biti v javni lasti oziroma lasti samoupravnih
lokalnih skupnosti.
Gradnja ali obnova pripadajoče podzemne infrastrukture (vodovod, kanalizacija,
ipd), ter parkirišč je upravičena le kot vzporedna aktivnost urejanja (prenove) zunanjih
površin, pri čemer mora ta infrastruktura jasno podpirati osnovni namen in cilje opera-
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cije. Načrtovana vrednost stroškov gradnje
ali obnove podzemne infrastrukture ter gradnje ali obnove parkirišč ne sme presegati
več kot 50 % načrtovane vrednosti stroškov
operacije.
Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike Slovenije
http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf.
7.5. Socialna infrastruktura (3.b.)
Gradnja oziroma obnova objektov socialne infrastrukture je upravičena le v primeru,
kadar pomanjkanje te infrastrukture predstavlja pomembno oviro za hitrejšo regionalno
rast in razvoj ter ustvarjanje delovnih mest.
V primeru adaptacije in/ali rekonstrukcije zgradb ter novogradnje mora objekt po
zaključku investicije v celoti predstavljati
energetsko učinkovit objekt, v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10). Le-to mora
biti jasno razvidno iz investicijskega dokumenta, vlogi pa je potrebno priložiti izjavo
odgovornega projektanta, da je investicija
projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS,
št. 52/10).
Upravičeni nameni:
1. Nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb2, ki bodo namenjene
domovom za ostarele ter gradnja domov za
ostarele, ob izpolnjevanju vseh naslednjih
pogojev:
a. investitor predloži soglasje Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve k širitvi
socialno varstvene dejavnosti.
2. Nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb, ki bodo namenjene varstveno delovnim centrom ter gradnja varstveno delovnih centrov, ob izpolnjevanju
vseh naslednjih pogojev:
a. investitor predloži soglasje Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve k širitvi
socialno varstvene dejavnosti.
3. Nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb, ki bodo namenjene vrtcem ter gradnja vrtcev.
a. investitor predloži soglasje Ministrstva
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
in izjava odgovornega projektanta, da je investicija projektirana v skladu s Pravilnikom
o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni
list RS, št. 52/10),
b. Nakup vključno z adaptacijo in/ali
rekonstrukcijo zgradb ali adaptacija in/ali
rekonstrukcija zgradb, ki bodo namenjene
socialni infrastrukturi ter gradnja socialne
infrastrukture za marginalne družbene skupine (varne hiše, krizni centri za mlade), ob
izpolnjevanju naslednjih pogojev:
c. investitor predloži soglasje Ministrstva
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
k širitvi socialno varstvene dejavnosti.
8. Obdobje upravičenosti stroškov/izdat‑
kov in obdobje za porabo sredstev
8.1. Obdobje upravičenosti stroškov/izdatkov
Stroški so upravičeni od datuma objave
javnega povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov 2012–2014 (v nadaljevanju:
javno povabilo za pripravo IN RRP; objava
v Uradnem listu RS, št. 79/11 dne 7. 10.
2011), razen v primeru, ko je bil dokument
identifikacije investicijskega projekta (v na2
Adaptacija in/ali rekonstrukcija že ob
stoječih domov za ostarele ni upravičena do
sofinanciranja po tem javnem pozivu.
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daljevanju: DIIP) potrjen po 7. 10. 2011.
V tem primeru so stroški upravičeni od datuma potrditve DIIP.
V primeru potrditve DIIP pred datumom objave javnega povabila za pripravo
IN RRP, so v obdobju od potrditve DIIP
in objave javnega povabila za pripravo IN
RRP, upravičeni le stroški pripravljalnih del
(priprava ter izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter nakupi zemljišč in
zgradb).
V skladu s 24. členom Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ je temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov DIIP, kar
pomeni, da mora vlagatelj, kolikor se je operacija pričela izvajati npr. v letu 2008, pred
izvajanjem aktivnosti razpolagati z DIIP, vlogi pa mora priložiti sklep o potrditvi DIIP npr.
iz leta 2008.
Operacije, ki so se začele pred 1. 1.
2007, niso upravičene do sofinanciranja.
Kot začetek operacije se šteje tudi izdelava projektne in investicijske dokumentacije,
nakup zemljišč in zgradb, gradbena dela,
ipd., če so te aktivnosti del finančne konstrukcije operacije in/ali del načrta razvojnih
programov.
Vse aktivnosti operacije (zaključek del)
morajo biti izvedene najkasneje do 30. 9.
2014, ko je tudi rok za predložitev zadnjega
zahtevka za izplačilo in rok dokončanja vseh
aktivnosti (izvedba vseh del) operacije. Rok
za posredovanje dokazil o plačilih vseh nastalih stroškov/izdatkov na operaciji in hkrati
tudi rok zaključka operacije je 31. 12. 2014.
Rezultati operacije morajo biti doseženi najkasneje 2 leti po zaključku operacije
(najkasneje 31. 12. ____ plus dve leti), v nasprotnem primeru je upravičenec dolžan povrniti vsa izplačana sofinancerska sredstva,
vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva plačila do dneva vračila.
8.2. Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim pozivom se dodeljujejo
sredstva za leti 2013 in 2014.
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli
črpati v letu 2013, bodo morali posredovati
zahtevke za izplačilo na MGRT najkasneje
30. 9. 2013. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2014, bodo morali
posredovati zahtevke za izplačilo na MGRT
najkasneje 30. 9. 2014.
9. Pogoji za kandidaturo na javnem po‑
zivu
9.1. Splošni pogoji
1. Na javni poziv se lahko prijavijo le
upravičeni vlagatelji iz 5. poglavja javnega
poziva.
2. Predmet operacije mora biti skladen
z upravičenimi nameni iz 7. poglavja javnega poziva.
3. Operacija mora biti uvrščena v izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa za obdobje 2012–2014 (v nadaljevanju
IN RRP), pripravljenega in potrjenega po
postopku, kot ga določa Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS,
št. 113/09 in in 37/10). Operacija ne sme
vsebinsko bistveno odstopati od projektnega predloga, ki je bil preverjan v postopku
pregleda IN RRP s strani MGRT. MGRT izda
mnenje glede usklajenosti tudi v primeru
sprememb in dopolnitev IN RRP, ko gre za
bistvena odstopanja od prvotnega predloga
IN RRP. V tem primeru mora biti izveden celotni postopek uvrščanja projektnih predlogov v IN RRP, ki vključuje tudi potrjevanje

sprememb s strani regionalnega razvojnega
sveta in sveta regij. Bistvena odstopanja so
bodisi odstopanja v finančnem načrtu (nad
20 % vrednosti operacije), bodisi sprememba namena ali ciljev operacije.
Vsa ostala odstopanja štejejo za manjše spremembe, za katere morajo vlagatelji pred posredovanjem vloge na javni poziv obvestiti pristojno regionalno razvojno
agencijo (v nadaljevanju: RRA). V obvestilu
vlagatelj navede obrazložitev odstopanja od
IN RRP, RRA pa izda pisno soglasje k spremembi projektnega predloga in o tem obvesti MGRT. Spremembe in dopolnitve IN RRP
v zgoraj navedenem primeru potrjuje MGRT
kvartalno, natančni datumi za oddajo sprememb in dopolnitev IN RRP bodo objavljeni
na spletni strani MGRT.
4. Operacija mora izkazovati regionalni pomen in hkrati vpliv na ustvarjanje delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja.
Operacija mora izpolnjevati tudi specifične
kriterije prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013 iz dokumenta »Merila
za izbor operacij, financiranih iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj
v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013«: http://www.eu-skladi.si/predpisi/operativni-programi/2007-2013.
5. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti,
ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje in kazalnike, skladne z javnim
pozivom in dokumentacijo poziva. Operacija
mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije.
6. Pri operacijah investicijskega značaja
so upravičene le investicije v infrastrukturo,
katera mora biti ob zaključku operacije v javni lasti oziroma lasti samoupravnih lokalnih
skupnosti.
7. Operacija bo v skladu s 57. členom
Uredbe 1083/2006/ES ohranila prispevek iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj le,
če v petih letih od zaključka operacije ne pride do bistvenih sprememb operacije:
– ki vplivajo na njeno naravo ali pogoje
izvajanja ali ki podjetju ali javni organizaciji
podeli neupravičeno prednost in
– ki so posledica spremenjene narave
lastništva zgrajene infrastrukture.
8. Operacije, ki so se pričele pred 1. 1.
2007 ali pa bodo/bi bile na dan izdaje sklepa
o dodelitvi sredstev vse aktivnosti že zaključene, niso upravičene do sofinanciranja.
9. V primeru investicijskih operacij mora
vlagatelj predložiti kopijo ustreznega dovoljenja za poseg v prostor za celotno investicijo
(npr. pravnomočnega gradbenega dovoljenja), pri čemer mora dovoljenje glasiti na vlagatelja (izjema so operacije, kjer je vlagatelj
nosilec skupne operacije – v tem primeru
mora gradbeno dovoljenje glasiti na vlagatelja ali partnerje oziroma upravičence v okviru
operacije) ali podati izjavo, da posebno dovoljenje za poseg v prostor ni potrebno. Kolikor ima vlagatelj pridobljeno zgolj stavbno
pravico na območju urejanja, mora prenos
lastninske pravice (v javno last) infrastrukture, ki je predmet operacije, urediti najkasneje
do dne zaključka operacije.
10. Do sofinanciranja so upravičene:
– operacije investicijskega značaja, katerih vrednost, skupaj z vključenim dav-
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kom na dodano vrednost, znaša najmanj
600.000,00 EUR.
– operacije neinvesticijskega značaja,
katerih vrednost, skupaj z vključenim davkom na dodano vrednost, znaša najmanj
150.000,00 EUR.
– Kolikor investicijski stroški ne presegajo 30 % vseh upravičenih stroškov, so do sofinanciranja upravičene operacije s skupno
vrednostjo vsaj 150.000,00 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost (t.i. kombinirane operacije). V slednjem primeru so
investicijski stroški lahko nakup in postavitev
označevalnih in informacijskih tabel, oprema
učnih poti, nakup didaktičnih pripomočkov,
šotorov, računalniške in druge opreme ter
gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov,
za katere praviloma ni potrebno pridobivati
gradbenega dovoljenja. Investicijski del tovrstne operacije mora smiselno dopolnjevati
cilje operacije in biti neposredno povezan
z neinvesticijskimi vsebinami ter skupaj z njimi tvoriti funkcionalno celoto.
11. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo (izraženo v tekočih cenah). V primeru da se operacija financira
tudi iz drugih virov, ki niso lastni viri vlagatelja, mora vlagatelj predložiti izjavo, da bo
v primeru izpada drugih virov, sredstva za
pokrivanje njihovega načrtovanega deleža
zagotovil iz lastnih sredstev.
12. Vlagatelj mora zagotoviti, da bo najmanj 15 % vseh upravičenih izdatkov financiranih iz javnih virov oziroma iz virov samoupravnih lokalnih skupnosti. Kolikor je
operacija sofinancirana še z drugimi sredstvi
proračuna Republike Slovenije, se glede minimalnega % »lastne udeležbe« upošteva
tudi zahteve, ki izhajajo iz drugega vira sofinanciranja.
13. V primeru, ko je operacija že sofinancirana s strani državnega proračuna, je za
popolno vlogo potrebno predložiti tudi izpis
»Veljavni projekt v načrtu razvojnih programov državnega proračuna (Poročilo DPS
09-00-29-02 – izpis iz MFERAC-a)«, ki ga
vlagatelj pridobi na ministrstvu, ki operacijo sofinancira. Navedbe v vlogi morajo biti
skladne z navedenim izpisom (vrednost projekta, dinamika izvajanja). Investicijski dokument, ki je predložen v vlogi, mora biti enak
investicijskemu dokumentu, ki je predložen
ostalim sofinancerjem; jasno mora biti opredeljeno iz katerega vira se financirajo kateri
upravičeni stroški.
14. Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer operacija
investicijskega značaja v načrtu razvojnih
programov – NRP (tretji del proračuna), neinvesticijska operacija pa v posebnem delu
proračuna oziroma v njegovih obrazložitvah.
Naziv operacije in vrednosti virov financiranja morajo biti v investicijskem dokumentu,
v obrazcih in v proračunu (v načrtu razvojnih
programov ali v posebnem delu proračuna)
enaki. Kolikor naziv, zneski in/ali viri niso enaki, mora vlagatelj vlogi priložiti izjavo, da bo
do predložitve prvega zahtevka za izplačilo
uskladil NRP oziroma posebni del proračuna.
Kot lastni vir za investicijske operacije lahko
samoupravne lokalne skupnosti koristijo investicijska sredstva, pridobljena iz državnega
proračuna na osnovi Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in
36/11). V primeru skupne operacije, v kateri
sodeluje več samoupravnih lokalnih skupnosti, mora vlagatelj predložiti NRP vsake posamezne samoupravne lokalne skupnosti za

celotno operacijo. Kolikor naziv, zneski in/ali
viri niso enaki, mora vlagatelj priložiti izjave
vseh partnerjev, da bodo do predložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladili projekt
v NRP v skladu s posredovano vlogo.
V primeru, da vlagatelj ni samoupravna
lokalna skupnost, in iz finančne konstrukcije operacije izhaja, da vlagatelj zagotavlja določen del sredstev za sofinanciranje
operacije, mora vlagatelj vlogi priložiti ustrezno dokumentacijo, iz katere izhaja, da ima
vlagatelj za izvedbo operacije zagotovljena
sredstva (npr. potrjen letni program dela in
finančni načrt, ipd.).
15. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega poziva in dokumentacije
poziva.
16. Vlagatelj mora predložiti podpisano
izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega poziva za sofinanciranje projektov iz
razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013, prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi«
za obdobje 2012–2014 in o seznanitvi in
strinjanju s pogoji javnega poziva in pripadajoče dokumentacije;
– o uvrščenosti operacije v izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa, ki je
izdelan in potrjen v skladu z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS,
št. 113/09 in 37/10);
– o upoštevanju, izračunavanju in dokazovanju upravičenih stroškov v skladu z dokumentacijo poziva in Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2007–2013;
– o označevanju operacij, informiranju in
obveščanju javnosti skladno z 9. členom
Uredbe 1828/2006/ES in Navodili za obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih
skladih v programskem obdobju 2007–2013;
– o hranjenju dokumentacije o operaciji
ter upoštevanju omejitev glede sprememb
na operaciji v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES;
– o dostopnosti dokumentacije operacije
posredniškemu telesu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu
ter drugim nadzornim organom;
– o seznanitvi z možnimi posledicami,
kot so na primer vračilo vseh že izplačanih
sredstev s pripadajočimi obrestmi in nezmožnost pridobitve kakršnih koli sofinancerskih
sredstev iz kohezijskih EU virov za dve leti,
ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja
veljavne zakonodaje ali navodil v vseh postopkih izvajanja operacije oziroma vračilo
deleža že izplačanih sredstev, kolikor bi delež sofinanciranja operacije po naknadnem
preračunu presegel maksimalno dovoljeno
stopnjo sofinanciranja;
– o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo;
– o spremljanju prihodkov na operaciji še
najmanj 5 let po zaključku operacije;
– o strinjanju z javno objavo podatkov
o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega
značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov;
– o smiselnem upoštevanju enakih možnostih v vseh fazah operacije v skladu
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z zakonodajo, ki pokriva področje enakih
možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006;
– o predložitvi usklajenega načrta razvojnih programov s predmetno operacijo najkasneje do prvega zahtevka oziroma ob prvem
zahtevku za izplačilo;
– o seznanitvi, da operacija ne sme predstavljati državne pomoči in da bo v primeru
nastopa elementov državne pomoči ravnal
v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja
državne pomoči ter o tem obvestil sofinancerja;
– o seznanitvi, da lahko MGRT po pregledu vloge v primeru ugotovitve navajanja
neupravičenih stroškov med upravičenimi, predlaga spremembo finančne konstrukcije operacije z zmanjšanjem ocene upravičenih stroškov in posledično zmanjšanje
zaprošenega sofinanciranja, kolikor bi le-to
po spremembi presegalo pripadajoči znesek
sofinanciranja;
– o pripravi zahtevkov za izplačilo s pomočjo informacijskega sistema ISARR;
– o resničnosti vseh navedenih podatkov.
9.2. Posebni pogoji
1. Za operacije mora biti izdelana in
s strani pristojnega organa vlagatelja potrjena investicijska dokumentacija, v skladu
z določili Uredbe o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06 in 54/10).
Podpisan in žigosan sklep o potrditvi investicijske dokumentacije mora vsebovati
najmanj naziv projekta, vrsto investicijske
dokumentacije, ki se potrjuje, številko in datum sklepa o potrditvi, ocenjeno vrednost
investicije ter predvidene vire financiranja
z navedbo zneskov za posamezne vire po
letih.
Dodatne obvezne vsebine investicijskega dokumenta so:
a) v primeru, da je vrednost operacije
enaka ali višja od 1.000.000,00 EUR, mora
biti sestavni del tega dokumenta tudi analiza stroškov in koristi, izdelana v skladu
z Uredbo in Delovnim dokumentom št. 4
Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (http://www.eu-skladi.si/ostalo/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013/metodoloski %20del. %20
dok. %204.pdf).
b) v primeru, da je vrednost operacije
manjša od 1.000.000,00 EUR, je potrebno
v investicijski dokumentaciji izračunati samo
finančno vrzel in najvišji pripadajoči znesek
sofinanciranja (DA) v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi
analize stroškov in koristi (http://www.eu-skladi.si/ostalo/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013/metodoloski %20
del. %20dok. %204.pdf).
Za izračun finančne vrzeli morajo vlagatelji uporabiti obrazec št. 6 (v Excelu).
Finančna vrzel in analiza stroškov in koristi
se izdeluje za fazo, ki je predmet vloge/operacije.
2. Projektna dokumentacija za operacije
investicijskega značaja mora biti izdelana
v skladu v skladu s Pravilnikom o projektni
dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08).
3. Iz investicijskega dokumenta mora biti
razvidno, kako so bili pri načrtovanju investicije upoštevani naslednji okoljski omilitveni
ukrepi:
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– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj,
zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je potrebno).
4. Vlagatelj mora izkazovati ustrezno kadrovsko sposobnost za izvajanje operacije
(navedejo se izkušnje z enakimi oziroma podobnimi investicijami, izkušnje z EU operacijami (katere investicije, njihova vrednost)).
5. Sofinanciranje operacije, ki je predmet
prijave na javni poziv, ne sme predstavljati
državne pomoči.
10. Dokumentacija javnega poziva
Dokumentacija javnega poziva je na
voljo na spletnem naslovu: http://www.
mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/ ali vsak delovni dan med 9.
in 12. uro na sedežu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Dunajska 58,
1000 Ljubljana, 6. nadstropje (glavna pisarna). Dokumentacija javnega poziva se lahko
posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi zahteve potencialnega vlagatelja, poslane na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si.
Dokumentacija javnega poziva obsega
naslednjo dokumentacijo:
– besedilo javnega poziva z navodili za
izdelavo vloge,
– obrazec 1: Podatki o vlagatelju,
– obrazec 2: Izjava o sprejemanju pogojev javnega poziva,
– obrazec 3: Podatki o operaciji,
– obrazec 4: Izjava o uskladitvi načrta
razvojnih programov,
– obrazec 5: Vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– obrazec 6: Obrazec izračuna finančne
vrzeli (v Excelu),
– obrazec 7: Dodatni podatki o operaciji
za ISARR,
– obrazec 8: Oprema ovojnice za prijavo,
– obrazec 9: Izjava glede gradbenega
dovoljenja,
– obrazec 10: Izjava glede resničnosti
podatkov,
– priloga1 obrazca 3: stroškovnik
– priloga2 obrazca 3:.Viri financiranja
11. Navodila za izdelavo vloge
Vlagatelj vlogo na javni poziv pripravi
tako, da izpolni, žigosa in podpiše obrazce
iz dokumentacije javnega poziva, jim priloži
vse zahtevane priloge in/ali izdela investicijski dokument v skladu z navodili v nadaljevanju.
Vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar vlagatelj na javni poziv prijavlja
več operacij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in vloge predloži v ločenih
ovojnicah.
Vloga in vsi njeni sestavni deli morajo
biti predloženi v slovenskem jeziku. Vsi zneski v vlogi in investicijski dokumentaciji so
navedeni v EUR (na dve decimalni mesti).
11.1. Popolna vloga
Vloga bo popolna, če bo sestavljena iz
naslednjih obveznih dokumentov (izpolnjenih, podpisanih in žigosanih) – če v pripombi
ni navedeno, za katero vrsto operacij je potrebno predložiti zahtevani dokument, velja,
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da ga je potrebno predložiti za vse značaje operacij (investicijsko, neinvesticijsko in
kombinirano):
1. Obrazec 1: Podatki o vlagatelju
2. Obrazec 2: Izjava o sprejemanju pogojev javnega poziva
3. Obrazec 3: Podatki o operaciji – v primeru investicijske ali kombinirane operacije
4. Priloga 1 obrazcu 3: Stroškovnik
5. Priloga 2 obrazcu 3: Finančna konstrukcija
6. Obrazec 4: Izjava o uskladitvi načrta razvojnih programov (za investicijske in
kombinirane operacije, kolikor NRP ni usklajen z vlogo v nazivu, finančni in terminski
konstrukciji ter virih sredstev)
7. Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta (ter morebitne(ih) novelacij(e)
skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, glede
na predvideno vrednost operacije:
– sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
– sklep o potrditvi investicijskega programa,
– sklep o potrditvi predinvesticijske zasnove (kolikor vrednost operacije presega
2.500.000,00 EUR z DDV);
Podpisani in žigosani sklep o potrditvi
investicijske dokumentacije mora vsebovati
najmanj naziv projekta, vrsto investicijske
dokumentacije, ki se potrjuje, številko in datum sklepa o potrditvi.
8. Obrazec 5: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (parafiran na vsaki strani, žigosanje
ni obvezno),
9. Investicijski dokument – skladno
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ, glede na predvideno
vrednost operacije
10. Obrazec 6: Obrazec izračuna finančne vrzeli (za investicijske in kombinirane
operacije)
11. Kopija pravnomočnega gradbenega
ali drugega ustreznega dovoljenja za poseg
v prostor za celotno operacijo (za investicijske in kombinirane operacije; glej poglavje
10.1. Splošni pogoji, točka 9) ali izjava, da
posebno dovoljenje za poseg v prostor ni
potrebno (izjava se poda na Obrazcu 9 oziroma se lahko uporabi lastna izjava z enako
vsebino, kot izhaja iz Obrazca 9)
12. Dodatna soglasja in dokumenti v naslednjih primerih:
a) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih (2b) – obnova kulturnega spomenika: kopija občinskega akta o razglasitvi predmetnega objekta za kulturni spomenik lokalnega pomena
b) socialna infrastruktura – domovi za
ostarele: soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k širitvi socialno
varstvene dejavnosti ter izjava odgovornega projektanta, da je investicija projektirana
v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10),
c) socialna infrastruktura – varstveno delovni centri: soglasje Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve k širitvi socialno
varstvene dejavnosti ter izjava odgovornega projektanta, da je investicija projektirana
v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10),
d) socialna infrastruktura – vrtci: soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve in izjava odgovornega projektanta,

da je investicija projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah
(Uradni list RS, št. 52/10),
e) socialna infrastruktura – marginalne
skupine: soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k širitvi socialno
varstvene dejavnosti ter izjava odgovornega projektanta, da je investicija projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi
energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10)
Dodatni dokumenti v primeru operacij
s področja okoljske infrastrukture:
f) žigosana in podpisana izjava odgovorne osebe prijavitelja, da se operacija, ki
je predmet vloge, ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni
program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013
g) za operacije odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki sodijo v upravičen namen
»širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah
z obremenitvijo nad 2000 PE«:
i. za izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega omrežja opredeljenega v točki A.
podpoglavja 7.2.1 »Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda« je potrebno vlogi priložiti
grafični prikaz operacije, iz katerega je razvidno dopolnilno kanalizacijsko omrežje, ki
je predmet vloge na javni razpis z označenim osnovnim kanalizacijskim omrežjem ter
čistilno napravo in žigosano ter podpisano
izjavo prijavitelja, da je osnovno kanalizacijsko omrežje zgrajeno in priključeno na
čistilno napravo v obratovanju;
ali
ii. za izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega omrežja opredeljenega v točki B.
podpoglavja 7.2.1 »Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda« razpisne dokumentacije je
potrebno vlogi priložiti kopijo pogodbe z izvajalcem gradnje osnovnega kanalizacijskega
sistema, vključno s čistilno napravo ter zapisnik o uvedbi v delo in sklep oziroma odločbo
oziroma pogodbo o sofinanciranju iz katere je razvidno, da je osnovno kanalizacijsko
omrežje, vključno s čistilno napravo v gradnji
in da se gradnja sofinancira s sredstvi EU;
ali
iii. za izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega omrežja opredeljenega v točki C.
podpoglavja 7.2.1 »Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda« razpisne dokumentacije je
potrebno vlogi priložiti kopijo pogodbe z izvajalcem gradnje osnovnega kanalizacijskega sistema, vključno s čistilno napravo ter
zapisnik o uvedbi v delo in sklep oziroma
odločbo oziroma pogodbo o sofinanciranju
iz katere je razvidno, da je osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo
v gradnji in da se financira iz nacionalnih ali
drugih sredstev (razen sredstev EU) oziroma kopijo proračuna / načrta razvojnih
programov, iz katerega je razvidno, da se
operacija financira iz občinskih sredstev
13. Kopija veljavnega akta o proračunu
samoupravne lokalne skupnosti in dodatno še:
a) za investicijske in kombinirane operacije:
– kopijo izpiska iz načrta razvojnih programov proračuna (NRP) z jasno označeno
vrstico operacije, ki je predmet prijave (kopija mora biti žigosana in podpisana s strani
odgovorne osebe vlagatelja na strani, kjer
je navedena operacija, ki je predmet vloge),
b) za neinvesticijske operacije:
– kopijo posebnega dela proračuna oziroma njegove obrazložitve z jasno označe-
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no operacijo, ki je predmet prijave (kopija
mora biti žigosana in podpisana s strani
odgovorne osebe vlagatelja na strani, kjer
je navedena operacija, ki je predmet vloge
na razpis)
V primeru, da je vlagatelj regionalna razvojna agencije, javni zavodi ali javna služba,
in iz finančne konstrukcije operacije izhaja,
da vlagatelj zagotavlja določen del sredstev
za sofinanciranje operacije, mora vlagatelj
vlogi priložiti ustrezno dokumentacijo, iz katere izhaja, da ima vlagatelj za izvedbo operacije zagotovljena sredstva (npr. potrjen letni
program dela in finančni načrt, ipd.).
14. Izpis »veljavni projekt v načrtu razvojnih programov državnega proračuna
(Poročilo DPS 09-00-29-02 – izpis iz MFERAC-a)« – v primeru, ko je operacija že
sofinancirana s strani državnega proračuna
15. Obrazec 7: Dodatni podatki o operaciji za ISARR
16. Obrazec 10: Izjava glede resničnosti
podatkov v vlogi
17. V primeru skupne operacije (operacije več upravičencev oziroma partnerjev)
datiran, podpisan in žigosan dogovor med
vsemi upravičenci operacije, ki določa najmanj:
a) nosilnega upravičenca in ostale upravičence v okviru operacije ter morebitne druge partnerje, ki po tem javnem pozivu niso
upravičeni do sofinanciranja,
b) obveznosti in pravice vseh upravičencev oziroma partnerjev v operaciji,
c) aktivnosti vseh upravičencev oziroma
partnerjev v operaciji,
d) višino EU sredstev, do katerih je upravičen posamezen upravičenec v operaciji,
e) finančne tokove med nosilnim upravičencem in ostalimi upravičenci operacije;
f) identifikacijo lastništva predmeta operacije po zaključku operacije
18. Grafični prikaz načrtovane investicije v prostoru v merilu najmanj 1:5000 (če
gre za investicijsko ali kombinirano operacijo)
19. Pisno pooblastilo za podpis, kadar
obrazce vloge ali priloge vloge podpiše pooblaščenec odgovorne osebe
20. Skenirana celotna vloga v elektronski obliki na CD ali DVD nosilcu (v primeru
neskladnosti podatkov s tiskano vlogo se
bodo upoštevali podatki iz tiskane vloge in
pripadajoče dokumentacije)
12. Roki in način prijave
Popolna vloga, izdelana v skladu z navodili iz dokumentacije javnega poziva, mora
biti najkasneje na rok za predložitev vlog
oddana osebno (v glavno pisarno MGRT)
ali po pošti v zaprti ovojnici.
Oprema ovojnice:
V levem zgornjem kotu se vpiše popoln
naslov vlagatelja.
V levem spodnjem kotu se vpiše oznaka:
»Ne odpiraj – vloga na javni poziv PU RRP
2012 – 2014«.
V desnem spodnjem kotu se vpiše:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
Dokumentaciji javnega poziva je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za
prijavo na javni poziv, ki ga lahko (izpolnjenega) vlagatelji nalepijo na sprednjo stran
ovojnice.
Skrajni rok za predložitev vlog je 31. 12.
2012 (velja poštni žig 31. 12. 2012 – oddano priporočeno; pri osebni oddaji v glavno pisarno MGRT je potrebno vloge oddati
31. 12. 2012 najkasneje do 11. ure).

Javni poziv se lahko zaključi predčasno
v primeru porabe sredstev po dodeljenih
kvotah v vseh regijah. Kolikor sredstva
v predvidenih rokih ne bi bila razdeljena
v celoti, lahko MGRT določi dodatne roke
za oddajo vlog.
Nepravilno označene ovojnice, ki ne
bodo označene z »Ne odpiraj – vloga na
javni poziv PU RRP 2012–2014«, bodo neodprte vrnjene vlagateljem. V primeru, da iz
nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova vlagatelja ter nato vrnjena pošiljatelju.
Vloge, ki bodo zamudile skrajni rok javnega poziva, bodo s sklepom zavržene in
vrnjene pošiljatelju.
13. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno predvidoma
vsak 2. torek v mesecu. V primeru večjega
števila vlog se bodo izvedla dodatna odpiranja. Odpiranje vlog ne bo javno.
Pregled vlog bo potekal dvostopenjsko:
1. pregled formalne ustreznosti oziroma popolnosti posredovanih vlog v skladu
s poglavjem 13.1 razpisne dokumentacije,
2. pregled vsebinske ustreznosti posredovanih vlog.
13.1. Formalna ustreznost oziroma popolnost posredovanih vlog:
Formalna ustreznost oziroma popolnost
vloge pomeni, da je vlogi priložena vsa dokumentacija, navedena v točki 12.1. javnega
poziva. Vlagatelji formalno nepopolnih vlog
bodo v osmih (8) dneh od odpiranja pozvani
k dopolnitvi vloge, ki jo bodo morali dopolniti najkasneje v osmih (8) dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Vloga se dopolnjuje
v skladu s pozivom za dopolnitev in tako,
da je v svoji končni obliki celovita in v vseh
sestavinah usklajena. Nepopolna vloga, ki je
vlagatelj v roku ne bo dopolnil oziroma, če je
ne bo dopolnil v skladu s pozivom k dopolnitvi, se s sklepom zavrže.
Predmet formalne dopolnitve ne more
biti manjkajoča dokumnetacija:
1. investicijska dokumentacija ter
2. dokazilo o pravnomočnosti gradbenega dovoljenja in/ali kopija pravnomočnega
gradbenega dovoljenja (glej poglavje 9.1.
Splošni pogoji, točka 9).
Vloga je v tem primeru nepopolna in se
s sklepom zavrže.
13.2. Vsebinska ustreznost posredovanih vlog:
Formalno popolne vloge bo komisija vsebinsko pregledala. Pri pregledu bo preverila
skladnost posredovane vloge z izvedbenim
načrtom regionalnega razvojnega programa
in z zahtevami javnega poziva in dokumentacije javnega poziva ter izpolnjevanje kriterijev 5. člena Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/09
in 37/10).
V primeru nejasnosti, neusklajenosti, manjkajočih podatkov ali nepravilnosti
v obrazcih in/ali investicijski dokumentaciji
bo MGRT od vlagatelja zahtevala dodatna
pojasnila v zvezi s posredovano vlogo in/ali
uskladitev vloge oziroma investicijske dokumentacije operacije.
Vlagatelji vsebinsko nepopolnih vlog
bodo v petnajstih (15) dneh od formalno
popolne vloge pozvani k dopolnitvi oziroma
uskladitvi dokumentacije, ki jo bodo morali
dopolniti najkasneje v petnajstih (15) dneh
od prejema poziva k dopolnitvi. Vloga se
dopolnjuje v skladu s pozivom za dopolnitev
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in tako, da je v svoji končni obliki celovita in
v vseh sestavinah usklajena.
Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v roku ne
bo dopolnil, se s sklepom zavrže oziroma če
je ne bo dopolnil v skladu s pozivom k dopolnitvi, se s sklepom zavrne.
Predmet uskladitve ne more biti:
1. namen predložene operacije ter
2. uskladitve in dopolnitve investicijske
dokumentacije, ki pomenijo novelacijo glede
na Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (spremembe, ki bodo
znatno spremenile pričakovane stroške ali
koristi investicije v njeni ekonomski dobi,
zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta).
Uskladitev vloge je v tem primeru neutemeljena in se s sklepom zavrne.
Rokov za dopolnitev formalno in vsebinsko nepopolnih vlog ni mogoče podaljševati.
14. Obveščanje o izboru
Vlagatelji bodo o rezultatih javnega poziva obveščani najkasneje v roku 60 dni od
datuma odpiranja vlog.
O dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik MGRT.
Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv,
da pristopijo k podpisu pogodbe z MGRT za
nepovratna sredstva. Če se v roku osmih
(8) dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje,
da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev
(vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije). Pogodba bo pričela veljati
z dnem, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki.
15. Informacije javnega značaja
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni
poziv strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in
prejemniku pomoči skladno z zakonom, ki
ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih vlagatelji
posebej označijo kot poslovno skrivnost.
Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more
pa se nanašati na celotno vlogo.
16. Pritožba
Zoper sklep Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo pritožba ni dovoljena.
Zoper sklep o izboru/neizboru je možen le
upravni spor.
17. Dodatne informacije
Navodila organa upravljanja so objavljena na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013.
Vse morebitno potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in dokumentacijo poziva morajo biti zahtevane v pisni obliki, na naslov, gp.mgrt@gov.si. Odgovori se podajajo v pisni obliki v rubriki »Vprašanja in odgovori« na spletni strani MGRT,
pri besedilu javnega poziva. Vsi objavljeni
odgovori imajo status dopolnitve dokumentacije javnega poziva. Vprašanja je mogoče
posredovati do 10. 12. 2012, zadnja verzija
odgovorov bo objavljena 15. 12. 2012.
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MGRT bo organizirala predstavitvene
delavnice v zvezi s tem javnim pozivom.
Datumi in lokacije bodo objavljeni na spletni
strani MGRT, na kateri bo objavljen javni
poziv.
Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo
Št. 252/2012
Ob-2551/12
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javno preveritev cene
na trgu za kmetijska zemljišča
Zaporedna
št.
1:
parc.
št. 45/1, travnik 5, v izmeri 1098 m2. Izklicna cena je 2,23 EUR/m2, kar skupaj znaša 2.448,54 EUR. Parc. št. 49/1,
vinograd 4, v izmeri 2323 m2. Izklicna
cena je 2,67 EUR/m2, kar skupaj znaša
6.202,41 EUR. Obe zemljišči sta opredeljeni kot kmetijski zemljišči.
Zaporedna št. 2: parc. št. 4110, k.o.
1549-Tanča gora, travnik 8, v izmeri 97 m2.
Izklicna cena je 1,38 EUR/m2, kar skupaj
znaša 133,86 EUR. Parc. št. 4111, k.o.
1549-Tanča gora, njiva 5, v izmeri 709 m2.
Izklicna cena je 4,14 EUR/m2, kar skupaj
znaša 2.935,26 EUR. Parc. št. 4128/1, k.o.
1549-Tanča gora, travnik 8, v izmeri 108 m2.
Izklicna cena je 1,38 EUR/m2, kar skupaj
znaša 149,04 EUR. Parc. št. 4128/2, k.o.
1549-Tanča gora, njiva 4, v izmeri 180 m2.
Izklicna cena je 4,83 EUR/m2, kar skupaj znaša 869,40 EUR. Parc. št. 4129/2,
k.o. 1549-Tanča gora, travnik 8, v izmeri
129 m2. Izklicna cena je 1,38 EUR/m2, kar
skupaj znaša 178,02 EUR. Parc. št. 4130/1,
k.o. 1549-Tanča gora, vinograd 6, v izmeri
248 m2. Izklicna cena je 3,45 EUR/m2, kar
skupaj znaša 855,60 EUR. Vsa zemljišča so
opredeljena kot kmetijska zemljišča.
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 18. 5.
2012, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Javna preveritev cene na trgu za
kmetijska zemljišča, št. 76-29/2012 pod zap.
št. _____ – Ne odpiraj.«
Zemljišče bo prodano v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih po najvišji
ponujeni ceni.
Interesenti morajo v roku za oddajo
vplačati varščino v višini 10 % od izklicne
cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri
Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem
na št. 76-29/2012 za javni razpis. Ponudnikom, ki ne bodo ponudili najvišje cene, bo
vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih
dneh po odpiranju javnih ponudb. Sklad se
obvezuje, da bo v roku 8 dni po odpiranju
ponudb, objavil ponudbo za prodajo zemljišča na pristojni Upravni enoti po najvišji ponujeni ceni. Kolikor Sklad ne prejme nobene
ponudbe, ni zavezan prodati zemljišča po
izhodiščni ceni.
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V primeru, da bo ponudnik najvišje cene
izbran kot predkupni upravičenec v skladu
s 23. členom ZKZ, se bo vplačani znesek
varščine vštel v kupnino za zemljišče.
V primeru, da ponudnik najvišje cene ne
bo izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, mu bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih
dneh po prejetem zapisniku Upravne enote
o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru,
da ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišča, se mu vplačani
znesek varščine ne bo vrnil.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 21. 5. 2012 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo
po predhodnem dogovoru (tel. 01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 106-1/2012
Ob-2565/12
Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o.
Azienda pubblica Komunala Isola, S.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola (v nadaljevanju Komunala Izola d.o.o.), objavlja na
podlagi 20. 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)
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem
objavljeno na spletni strani Komunale
Izola d.o.o. od dne 11. 5. 2012.
1. Predmet oddaje v najem:
– urejeno javno površino na parceli 1104,
k.o. Izola na Velikem trgu, v izmeri 70,00 m2,
v kateri so vkopani 3 podzemni rezervoarji,
– tri podzemne rezervoarje, tovarniške
številke rezervoarjev: 3001, 3002 in 3003,
vsi tip rezervoarja: enocelični, vsak rezervoar prostornine 20 m3. Rezervoarji so jekleni,
horizontalno ležeče vkopani z dvojno steno
(dvoplaščni),
– prostor in naprave na pomolu v mandraču, stoječe na parceli št. 1109, k.o. Izola
in del parcele št. 1108, k.o. Izola.
2. Premoženje, ki je predmet najema se
bo uporabljalo izključno za bencinski servis,
namenjen točenju goriva plovilom.
3. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
bo premoženje oddala v najem za obdobje
5 let od sklenitve pogodbe.
4. Izbrani ponudnik bo dolžan za vzpostavitev delovanja BS zagotoviti naslednjo
opremo:
– točilne avtomate za tekoča goriva NMB
95 in Eurodiesel,
– merilni sistem z elektro instalacijo.
5. Izbrani ponudnik se bo moral zavezati
investirati v novo opremo, oziroma seliti dejavnost na novo lokacijo bencinskega servisa na carinskem pomolu v Izoli. Investicija
se bo predvidoma izvedla v roku enega leta
od podpisa pogodbe.
6. Izbrani ponudnik bo moral v roku 3 dni
od podpisa pogodbe prevzeti premoženje,
ki je predmet najema, v nadaljnjem roku
najkasneje 7 dni pa pričeti z izvajanjem dejavnosti. Ustrezna dovoljenja za izvajanje
dejavnosti si priskrbi izbrani ponudnik sam,
na svoje stroške.

7. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
bo izbrala ponudbo tistega ponudnika, ki
bo ob upoštevanju vseh pogojev ponudil
najvišjo mesečno najemnino za najem premoženja.
8. Izbrani ponudnik bo moral plačevati
vse ostale pristojbine, koncesnine in dajatve, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti,
ter NUSZ, ki ni vezan na najemnino.
9. Najemnina se bo poviševala letno,
v skladu z indeksom rasti cen življenjskih
stroškov.
10. Izbrani ponudnik bo mesečne najemnine plačeval do vsakega 15. dne v mesecu za tekoči mesec.
11. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. Ime in priimek oziroma firmo ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika.
2. Navedbo davčne in EMŠO številke
(pri fizičnih osebah) oziroma matične številke (pri pravnih osebah).
4. Ponujeno najemnino, ki ne sme
biti nižja od izhodiščne najemnine, ki znaša
8.500,00 EUR brez DDV.
5. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma:
1. za s.p.: priglasitveni list,
2. za gospodarske družbe: izpisek
iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
4. za druge fizične in pravne osebe:
izpisek iz drugega registra.
6. Pisno izjavo, da se strinja z vsemi
pogoji iz razpisa z lastnoročnim podpisom.
12. Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti
na naslovni strani opremljene z naslovom:
Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8,
6310 Izola.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka:
»Ne odpiraj – Ponudba – Oddaja premoženja v najem«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv
in polni naslov ponudnika.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo
prispele na zgoraj naveden naslov najpozneje: do dne 25. 5. 2012, do 10. ure.
Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno
ali priporočeno po pošti na naslov Komunale Izola d.o.o. Če je ponudba poslana
po pošti se šteje za pravočasno, če prispe
na navedeni naslov do zgoraj navedenega
datuma in ure.
12. Izbrani ponudnik bo moral pri svojem
poslovanju upoštevati Odlok o občinskem
pristanišču Izola (Uradne objave Izola 4/09,
21/09, 13/11, 6/12) in s tem povezane dajatve (uporaba obale).
13. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
si pridržuje pravico po prejemu in pregledu ponudb opraviti pogajanja s ponudniki,
z namenom doseganja ugodnejše ponudbe.
14. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
si pridržuje pravico ne izbrati nobene ponudbe in s tem ne bo prevzela nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnikov.
15. Vsa ostala določila najema nepremičnine bodo navedena v najemni pogodbi.
Komunala Izola d.o.o.
Ob-2576/12
Na podlagi Odloka o programu prodaje
državnega finančnega in stvarnega premoženja (Uradni list RS, št. 85/11), Zakona
o upravljanju kapitalskih naložb (Uradni list
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RS, št. 38/10, 18/11, 22/12) ter v skladu
s Pravilnikom o postopkih razpolaganja in
pridobivanja kapitalskih naložb, poslovodstvo družbe Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju: RTH d.o.o.), ki ga zastopa komisija
za vodenje postopka prodaje kapitalske naložbe RTH d.o.o., ki jo predstavlja poslovni
delež v družbi Gratex d.o.o., Laško, (v nadaljevanju: komisija), objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup 92,03 % poslovnega deleža
RTH d.o.o. v družbi Gratex, pridobivanje
in pridelava dolomitskega agregata in
kurivoprodaja d.o.o., Laško
Prodajalec: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
Predmet prodaje: 92,03 % poslovni delež
RTH d.o.o. v družbi Gratex, pridobivanje
in pridelava dolomitskega agregata in kurivoprodaja d.o.o., Laško, (v nadaljevanju:
družba).
Prodajalec namerava prodati 92,03 %
poslovni delež RTH d.o.o. v družbi in na
podlagi tega oglasa vabi interesente, da sodelujejo v postopku javnega zbiranja ponudb za nakup.
Ponudba za nakup mora vsebovati najmanj:
1. predmet ponudbe: nakup 92,03 % poslovnega deleža RTH, d.o.o. v družbi;
2. ponujeno ceno za 92,03 % poslovnega
deleža: izražena mora biti s točno določenim zneskom, izraženim v evrih;
3. način in rok plačila: z nakazilom na
račun prodajalca v roku, določenem v pogodbi o prodaji;
4. rok veljavnosti ponudbe: najmanj do
vključno 31. 12. 2012.
Ponudbi je potrebno priložiti:
1. kratko obrazložitev razlogov za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb;
2. izpisek iz sodne ali druge evidence, ki
izkazuje registracijo ponudnika pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu
države v kateri im ponudnik svoj sedež;
3. poslovno poročilo ponudnika za leto
2009, 2010 in računovodske izkaze na dan
31. 12. 2011 ter izpis, iz katerega je razvidna
bonitetna ocena ponudnika.
4. poslovni načrt razvoja družbe Gratex,
pridobivanje in pridelava dolomitskega agregata in kurivoprodaja d.o.o., Laško, v naslednjih desetih letih s projekcijami izkazov, ki
bo poleg ostalega vključeval tudi:
– znesek vloženih dodatnih lastniških
sredstev v družbo,
– načrt investicij s terminskim planom in
viri financiranja,
– število delovnih mest v družbi v posameznem letu;
5.
potrdilo
o
vplačilu
100.000,00 EUR varščine na TRR RTH
d.o.o., št. 02330-0011210775, ki bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnini, neizbranim ponudnikom pa bo brezobrestno
vrnjena na njihov račun, po izboru najugodnejšega ponudnika, vendar najkasneje do
31. 12. 2012.
Zavezujoče ponudbe morajo prispeti na
sedež družbe RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, najkasneje do vključno 8. 6. 2012 do
15. ure. Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti
z oznako: „Ne odpiraj – Komisija za prodajo
poslovnega deleža v družbi Gratex d.o.o. –
ponudba Gratex“.
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Drugi pomembni podatki
Prodajalec se po prejemu ponudb lahko
odloči, da bo z enim ali več ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja z namenom skleniti
dokončno kupoprodajno pogodbo z najboljšim ponudnikom. Prodajalec lahko brez obveznosti, kadarkoli in brez navedbe razlogov
prekine postopek prodaje in pogajanj, za kar
ne nosi nobene odgovornosti.
Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji poslovnega
deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim
ponudnikom.
Podrobnejše informacije o predmetu prodaje in pogojih javnega zbiranja ponudb so
interesentom na razpolago kot ponudbena
dokumentacija (informacijski memorandum).
Zanjo lahko zaprosijo najkasneje do vključno 18. 5. 2012 do 15. ure (relevanten je
čas prejema s strani prodajalca). Zaprosilo
je potrebno poslati pisno priporočeno po pošti, po faksu ali elektronski pošti, na spodaj
naveden naslov. V zaprosilu morajo biti navedeni identifikacijski podatki prosilca, ime
kontaktne osebe in njeni kontaktni podatki.
Ponudbena dokumentacija (Informacijski
memorandum) bo prosilcem izročen na sedežu RTH d.o.o. v Trbovljah, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, po plačilu nepovratnega
zneska 3.000,00 EUR, na TRR RTH, d.o.o.,
št. 02330-0011210775 in podpisu ustrezne
izjave o zaupnosti podatkov. V navedenem
zaprosilu se navede tudi obstoj interesa dostopa do podatkovne sobe (v primeru izraženega obstoja interesa in nato dejansko zagotovljene možnosti dostopa, bo prodajalec
o tem v najkrajšem možnem času obvestil
interesenta, ki je izrazil interes dostopa do
podatkovne sobe). Dostop do podatkovne
sobe bo omogočen interesentom do vključno
31. 5. 2012, pod dodatnim pogojem predhodnega podpisa ustreznih izjav.
Prodajalec si pridržuje pravico, da nekaterim interesentom zaradi zaščite interesov družbe ne odobri možnosti pridobitve
prodajne dokumentacije in/ali dostopa do
podatkovne sobe.
Dodatne informacije so interesentom na
voljo pri osebi: Timu Tomažinu, predsedniku komisije za prodajo poslovnega deleža
v družbi Gratex d.o.o., tel. 03/56-26-144,
int. 261, faks 03/56-52-103 ali GSM
041/781-234, e-mail: tim.tomazin@rth.si.
RTH d.o.o. Trbovlje
Ob-2529/12
Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220
Lendava, objavlja na podlagi 22. člena
Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11), 176. člena Stanovanjskega zakona SZ-1(Uradni list RS, št. 69/03
in 57/08, 90/09, Odl. US: U-I-128/08-23 in
Up-933/08-18, 62/10 – ZUPJS) in Načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Lendava v letu 2012, ki je priloga Odloka
o proračunu Občine Lendava za leto 2012
(Uradni list RS, št. 9/12)
javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Lendava
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava,
matična številka: 5874645000, ID za DDV:
SI 27705935.
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2. Predmet javnega zbiranja ponudb
2.1 Predmet javnega zbiranja ponudb so
sledeče nepremičnine na lokaciji v Lendavi:

Zap.
št.

Naslov

Velikost v m2

Etaža

ID znak

Število

Izhodiščna
cena v EUR

71,88

2

166-3-11
166-3-12

1

46.800

Stanovanja
1.

Ul. Sv. Štefana 33
Garaže

2.

Ul. Heroja Mohorja

15,45

/

/

7

4.500

3.

Tomšičeva

13,60

/

/

19

4.900

Vse navedene nepremičnine so izdane
v najem.
Na podlagi 176. člena SZ-1 ima najemnik-prejšnji imetnik stanovanjske pravice,
ki mu je bilo stanovanje dano v najem za
nedoločen čas, predkupno pravico na stanovanju, če predkupne pravice ne uveljavlja
solastnik v primerih, ki jih določa zakon.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.2. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni. Če
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem
roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da
je od nakupa odstopil, v tem primeru ima
Občina Lendava pravico zadržati vplačano
varščino.
3.3. Po plačilu celotne kupnine se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu
z določili prodajne pogodbe.
3.4. Ponudbo za nakup lahko oddajo
pravne osebe, ki imajo sedež na območju
RS oziroma na območju države članice EU
in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Občine Lendava, št. 01259-0100012919, v roku 30 dni
od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene
kupnine dolžan plačati še stroške davka na
promet z nepremičnino (fizične osebe) oziroma DDV (pravne osebe), stroške notarske
overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za plačilo varščine),
– Navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– Priloge iz točke 5.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
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5.2. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami, najkasneje do
vključno 25. 5. 2012, do 12. ure. V primeru,
da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne
bo upoštevala. Ponudba, ki bo prispela po
razpisanem roku in času, bo izločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku
vrnjena neodprta.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo
osebno ali priporočeno po pošti v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za
javno zbiranje ponudb«, na naslov: Občina
Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
5.4. Ponudniki morajo priložiti
– Kopijo osebnega dokumenta in fotokopijo potrdila o državljanstvu (fizične osebe).
– Izpis iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ki ne sme biti
starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše
od 30 dni.
– Izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi
ne sme biti starejše od 30 dni.
– Državljani oziroma pravne osebe iz
države članice EU morajo priložiti 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 pridobiti, pa morajo
priložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in
prispevke. Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik.
– Originalno potrdilo o vplačani varščini
(ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila
o plačani varščini, bo izločen).
– Izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb.
– Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do
90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo
ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do 23. 5. 2012
vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Lendava,
št. 01259-0100012919, z navedbo »plačilo
varščine za nepremičnino pod zaporedno št.
_____ (vpišete ustrezno zaporedno številko
iz tabele pod točko 2.1) in navedbo imena in
priimka oziroma naziva ponudnika.«
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega
zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez
obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Občini Lendava, Glavna
ulica 20, 9220 Lendava; kontaktna oseba je
Aleksandra Kreslin, tel. 02/577-25-59.
Ogled nepremičnin bo po predhodni najavi.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo prispele ponudbe odpirala 28. 5. 2012, s pričetkom ob 10. uri,
na sedežu prodajalca. Odpiranje ponudb

ne bo javno in bo potekalo v prostorih prodajalca.
8.2. Za izbor ponudnika bo uporabljeno
merilo najvišja ponujena cena nakupa. Če
nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj
izklicne tržne vrednosti nepremičnine, je javno zbiranje ponudb neuspešno. Ponudniki
bodo o tem obveščeni najkasneje v 15 dneh
po odpiranju ponudb.
8.3. Prodajalec si pridržuje pravico do
izvedbe pogajanj s ponudniki pred končno
izbiro ponudnikov.
8.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb.
8.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma komisija
s soglasjem župana lahko ustavita začeti
postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrne
samo varščina.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni
strani Občine Lendava.
Občina Lendava
Lendva Község
Št. 478-195/2011
Ob-2536/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag.
Igor Kolenc, v skladu z 22. členom Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS),
35. členom Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, v nadaljevanju
Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola
za leto 2012 (Uradne objave Občine Izola,
št. 01/2012, v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Izola za leto 2012,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1) Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2) Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi:
a) Posamezni del stavbe št. 48, v stavbi
št. 5496, k.o. 2626 – Izola, stoječe na parc.
št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje
št. 48 v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7.
etaža) večstanovanjske stavbe, na naslovu Južna cesta 20 v Izoli, v skupni izmeri
96 m2, po izhodiščni ceni 167.000,00 EUR;
b) Nepremičnina s parc. št. 2222/2, k.o.
Izola, po geodetskih podatkih opredeljena
kot funkcionalni objekt, v izmeri 16 m2 ter
njiva, v izmeri 433 m2, skupaj 449 m2, se
prodaja po izhodiščni ceni 78.800,00 EUR.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno
ceno v razpisnem postopku, in je bila določena na podlagi opravljene cenitve s strani
sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno
stroko.
Izhodiščna cena ne vsebuje morebitnega
davka na dodano vrednost oziroma davka
na promet nepremičnin.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo
za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar
najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo kupnine v roku 15 oziroma 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe predstavlja
bistveno sestavino pogodbe.
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V primeru, da dva ponudnika s po
polnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima,
skladno z 35. členom ZSPDSLS, izvede
pogajanja.
3) Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je pridobitev
lastninske pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi prodajne pogodbe. Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«. Nepremičnina bo pro
dana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni
po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem
primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati
vplačano varščino.
Ponudnik mora imeti do dneva prijave
na razpis poravnane vse obveznosti do Občine Izola, v nasprotnem primeru Komisija
ponudbe ne bo upoštevala.
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 zemljiški knjigi.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške postopka, pripadajoči davek, overitev podpisa pri notarju in
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime.
4) Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za
upravljanje z občinskim premoženjem, Postojnska 3, Izola ali po tel. 05/660-02-32,
kontaktna oseba Stefanija Rajčić Sedlarević, elektronski naslov: posta.oizola@izola.si.
Nepremičnine, ki so predmet javnega
razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru z vodjo Urada za upravljanje z občinskim premoženjem Patricijo Fabijančič Močibob oziroma s Tanjo Adamič
(Višja svetovalka za stanovanjske zadeve in
poslovne prostore, tel. 05/660-02-34).
5) Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
v višini 10 % izklicne cene na račun Občine Izola, TRR, št. 01240-0100006381, sklic
00 4781952011. Neizbranim ponudnikom bo
varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku
roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu
pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku
30 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi
drugemu najugodnejšemu ponudniku.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno
s potrdilom o plačilu varščine v višini 10 %
od izklicne cene.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si, oglasna
deska.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola,
vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine pod točko »a/b«, najpozneje
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do 4. 6. 2012 do 24. ure, na naslov: Občina
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma
v delovnem času mogoče oddati tudi osebno na vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, v pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka.
6) Drugi pogoji
Ponudbo lahko podajo domače ali tuje
fizične ali pravne osebe pod pogojem,
da so državljani Republike Slovenije ali
druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske
unije.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje,
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene
vse zahtevane priloge, vključno z dokazilom
o vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
7) Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb se bo izvedlo dne 7. 6. 2012,
v sobi št. 9, Postojnska ulica 3, Izola, 1.
nadstropje. Nepravočasnih in nepopolnih
ponudb komisija ne bo upoštevala. Skladno
s prvim odstavkom 37. člena uredbe, postopek odpiranja ponudb, ni javen.
8) Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za upravljanje z občinskim premoženjem.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni po
opravljeni izbiri.
9) Drugi pogoji: Občina Izola si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno
neomejeno služnost za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
10) Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega
posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola
Št. 23/2012
Ob-2539/12
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, na podlagi
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2012 (MUV, št. 8/2012) in Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Maribor za leto 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja prodaje:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
opis
Predmet prodaje je kulturni spomenik lokalnega pomena Žički dvorec (identifikacij-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ska enota dediščine EŠD: 6243) z dvorišči
(na naslovu: Vojašniški trg 2b in 2c v Mariboru), ki obsegajo naslednje nepremičnine:
– parc. št. 1998 (ID znak parcele:
657-1988/0-0) – stavba (ID stavbe 2279),
v izmeri 782,00 m2 in dvorišče, v izmeri
130,00 m2 (Žički dvorec, EŠD: 6243),
– parc. št. 1997/2 (ID znak parcele: 657-1997/2-0) – dvorišče, v izmeri
697,00 m2 in
– parc. št. 1999/2 (ID znak parcele:
657-1999/2-0) – stavba (ID stavbe 2280),
v izmeri 61,00 m2.
vse k.o. 657 – Maribor – Grad. Nepremičnine se na javnem razpisu prodajajo
kot celota.
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena
za predmet javnega zbiranja ponudb znaša 245.900,00 EUR. V navedeno izhodiščno ceno davek na promet nepremičnin ni
vključen.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
zbiranja ponudb: prodaja nepremičnin na
podlagi prodajne pogodbe.
5. Pogoji javnega zbiranja ponudb
5.1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki skladno
s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postanejo lastniki nepremičnin pod naslednjimi pogoji:
– Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje.
– Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku.
– Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh po opravljenem
izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Maribor
pravico zadržati že vplačano varščino.
– Kupnina se mora plačati v roku 15 dni
od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku se šteje prodajna pogodba za
razdrto in ima Mestna občina Maribor pravico zadržati že vplačano varščino.
– Prenos lastninske pravice se opravi po
plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano
zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne
kupnine.
– Kupec je dolžan plačati davek na
promet z nepremičninami, stroške notarske overitve pogodbe, vse stroške v zvezi
s prenosom lastninske pravice v zemljiški
knjigi ter morebitne druge stroške oziroma
dajatve.
– Ponudnik mora vplačati varščino v višini 10 % od izhodiščne cene.
– Ponudnik mora predložiti vse zahtevane priloge.
5.2. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke oziroma priloge:
– Izpolnjen obrazec ponudbe (priloga
temu razpisu) z podatki o ponudniku: ime
in priimek fizične osebe oziroma ime pravne
osebe, točen naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke (v primeru vračila varščine),
kontaktne tel. št. in elektronski naslov, ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine.
– Pravne osebe morajo ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega/poslovnega registra ozi-

roma izpisek iz registra društev pri upravni
enoti (društva) in potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih.
– Fizične osebe morajo ponudbi priložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, fotokopijo dokazila o državljanstvu, v primeru
da ponudnik nastopa kot samostojni podjetnik pa mora priložiti še izpisek iz poslovnega registra Slovenije.
– 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 priložiti
lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Vsa dokazila ne smejo biti starejša od
30 dni.
– Kolikor ponudbo podaja pooblaščenec, mora ponudbi predložiti original notarsko overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, ki se nanaša na predmet
ponudbe.
– Dokazilo o vplačilu varščine v višini
10 % izhodiščne cene.
5.3. Obvezne priloge k ponudbi:
5.3.1. Program obnove (projektno nalogo) objekta Žički dvorec, ki naj vključuje:
a. pregled predvidenih posegov/del
v gradbeni obnovi/ rekonstrukciji stavbe,
b. potrditev skladnosti načrtovane obnove s spomeniško-varstvenimi zahtevami,
kar se dokazuje s pridobljeno oceno ZVKD
o skladnosti načrta obnove s konservatorskim programom oziroma s kulturno varstvenimi pogoji ZVKD, oziroma pridobljeno
kulturno-varstveno soglasje ZVKD,
c. načrt finančnih virov za obnovo/rekonstrukcijo stavbe in ureditev okolja, za zagon
dejavnosti po obnovi ter za trajno delovanje
dejavnosti po obnovi (razen če gre za obnovo za trg; v tem primeru se priloži oceno
tržnih možnosti prodaje nepremičnine za
posamezne namene).
5.3.2. Terminski plan uresničitve projekta, pri čemer se upošteva, da je skrajni
rok za dokončanje obnove 5 let po podpisu
prodajne pogodbe. Če kupec po preteku
končnega roka obnove, katerega je ponudil v ponudbi ne bo dokončal obnove
nepremičnine Žički dvorec (dokaz: uporabno dovoljenje oziroma drugo ustrezno
potrdilo), se pogodbeni stranki dogovorita
za pogodbeno kazen v višini 100,00 EUR
za vsak dan zamude, celotna pogodbena
kazen pa ne sme preseči 10 % (desetih
odstotkov) kupnine.
5.3.3. Program vključitve dejavnosti –
pregled funkcionalne namembnosti z opisom rabe prostorov v stavbi Žičkega dvorca po obnovi, z upoštevanjem naslednjih
omejitev:
a. v stavbi se lahko izvajajo kulturne,
izobraževalne, turistične, kongresne, hotelirske ali gostinske dejavnosti in podobne
dejavnosti,
b. v kompleksu niso dovoljeni programi,
ki ne sodijo to okolje (proizvodnja, skladiščenje, hrupne dejavnosti),
c. prostor med stavbo Žički dvor (parc.
št. 1998) in stavbami nekdanjih gospodarskih poslopij (parc. št. 1996/2 in 1995) ter
nekdanjim minoritskim samostanom (zdaj
Lutkovno gledališče Maribor, parc. št. 2000)
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je del širšega odprtega prostora, oblikovanega kot trg, ki mora na površini ostati
odprta javna površina brez komunalnih ali
drugih ovir, s katerimi bi se omejeval dostop
na zemljišče parc. št. 1997/2.
5.3.4. Opis zagotavljanja javne dostopnosti in prezentiranja kulturnega spomenika po obnovi ter povezovanja programov
v obnovljenem objektu z drugimi javnimi
(kulturnimi) programi v neposrednem okolju.
5.3.5. Izjava ponudnika, da bo zagotovil
javno dostopnost do dvorca in povezoval
interese uporabnikov ter tako tudi zasledoval cilj zadovoljstva lokalnega okolja. (kompleksa ni dovoljeno omejevati z kakršnikoli
ograjnimi elementi). Javno dostopnost spomenika bo kupec omogočal tako, da bo dopustil in omogočil najmanj ogled zunanjosti
objekta spomenika skupaj z obzidanim notranjim dvoriščem,
Rok za oddajo pisnih ponudb je 5. 6.
2012. Ponudbe, ki bodo priporočeno oddane na naslov prodajalca po poteku roka za
oddajo ponudb (nepravočasne ponudbe),
bo komisija za vodenje postopka prodaje
izločila in jih neodprte vrnila pošiljatelju.
Ponudbo, obvezne priloge h ponudbi in potrdilo o plačani varščini se pošljejo v zaprti
ovojnici na naslov prodajalca (Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Urad
za gospodarske dejavnosti, 2000 Maribor),
s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup – Žički dvorec, št.: 35210-41/2012«.
Osebno oddane ponudbe je potrebno oddati na naveden naslov v sobi 15 do 5. 6.
2012, do 15. ure. Na hrbtni strani ovojnice
morata biti navedena naziv in naslov ponudnika.
Rok vezanosti na ponudbo prične teči
od dneva oddaje ponudbe do sklenitve pogodbe.
6. Varščina
Ponudnik je dolžan do roka za oddajo
pisnih ponudb plačati varščino v višini 10 %
izhodiščne cene nepremičnine. Varščina se
plača na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št.: 01270-0100008403 – UJP
Urad Slovenska Bistrica z navedbo »Plačilo varščine za javno zbiranje ponudb – Žički
dvorec«. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
10 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine oziroma odstopi od svoje ponudbe in nakupa,
varščina zapade v korist Mestne občine
Maribor.
7. Merila za izbor najugodnejše ponudbe:
Mestna občina Maribor bo ponudnika, ki
bo ponudil najugodnejšo ponudbo za odkup
kulturnega spomenika, izbrala na podlagi
meril:
Cena:
– višina cene (60 točk), 1. najvišja cena,
– višina cene (55 točk), 2. najvišja cena,
– višina cene (50 točk), 3. najvišja cena,
– višina cene (45 točk), 4. najvišja cena.
Program obnove s terminskim planom
(točki 5.3.1. in 5.3.2. razpisa):
– program obnove s terminskim planom
(20 točk), obnova končana do 31. 12. 2014,
– program obnove s terminskim planom
(17 točk), obnova končana do 31. 12. 2015,
– program obnove s terminskim planom
(16 točk), obnova končana do 31. 12. 2016,
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– program obnove s terminskim planom
(15 točk), obnova končana 5 let po podpisu pogodbe (skrajni rok 5 let po podpisu
pogodbe).
Program
vključitve
dejavnosti
(točka 5.3.3 razpisa):
– program vključitve dejavnosti v lokalno
okolje in povezovanja programov v obnovljenem objektu z drugimi javnimi (kulturnimi) programi v neposrednem okolju (20
točk),
10 % od celotne kvadrature namenjene
lokalni skupnosti,
– program vključitve dejavnosti v lokalno
okolje in povezovanja programov v obnovljenem objektu z drugimi javnimi (kulturnimi) programi v neposrednem okolju (15
točk),
7 % od celotne kvadrature namenjene
lokalni skupnosti,
– program vključitve dejavnosti v lokalno
okolje in povezovanja programov v obnovljenem objektu z drugimi javnimi (kulturnimi) programi v neposrednem okolju (10
točk),
5 % od celotne kvadrature namenjene
lokalni skupnosti.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija za vodenje postopka prodaje, bo ponudbe javno odpirala dne 11. 6.
2012, s pričetkom ob 9. uri, v prostorih Mestne občine Maribor, kletna sejna soba. Pri
odpiranju bo ugotavljala formalno popolnost
prispelih ponudb.
8.2. V primeru prejema več enakovrednih ponudb (enako število točk), bodo najugodnejši ponudniki pozvani na pogajanja
z predložitvijo nove pisne ponudbe.
8.3. Po formalnem pregledu ponudb
bodo ocenjevane in obravnavane ter upoštevane samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje.
8.4. Komisija bo pridobljene ponudbe
posredovala v obravnavo za to pristojnemu
organu Mestne občine Maribor, ki bo ocenil vsebinsko popolnost ponudbe (pregled
obveznih prilog – program obnove), ki bo
komisiji in županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
8.5. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po izboru
najugodnejše ponudbe.
9. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem
župana lahko do sklenitve pravnega posla
postopek prodaje ustavi, pri čemer se ponudnikom povrne plačana varščina, brez
zamudnih obresti.
10. Dodatne informacije
Dodatne informacije o pogojih javnega
zbiranja ponudb in informacije za ogled
nepremičnin dobijo interesenti na Mestni
občini Maribor, Mestna uprava, Urad za
gospodarske dejavnosti, tel. 02/220-14-11.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na gornjo tel. št. (Darko
Lorenčič) v času uradnih ur. Prav tako je
po predhodnem dogovoru možen vpogled
v konservatorski program obnove ter obstoječo projektno (faza PGD) in lokacijsko
dokumentacijo.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine
Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in
javne objave, podrubrika Javni razpisi. Obvestilo o javnem zbiranju ponudb pa v dnevniku Večer.
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OBRAZEC PONUDBE
Na osnovi javnega zbiranja ponudb za prodajo Žičkega dvorca, objavljenega v Uradnem listu
RS in na spletni strani Mestne občine Maribor dne 11.5.2012 oddajamo Mestni občini
Maribor naslednjo

PONUDBO ZA NAKUP
Žičkega dvorca
1. PODATKI O PONUDNIKU:
Podjetje oz. naziv ponudnika
Naslov
Matična številka/EMŠO
ID za DDV
Številka bančnega računa/banka
Telefon
Telefaks
Mobilni telefon
Naslov Elektronske pošte
Pooblaščena/e oseba/e za
tolmačenje prijave
Pooblaščena/e oseba/e za podpis
pogodbe
2. KUPNINA:
Kot ponudnik izjavljamo, da bomo v primeru da nas bo prodajalec izbral za predmet nakupa
plačali kupnino v višini:
______________________________________ EUR
(z besedo: ______________________________________________________________)

1/1
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3. IZJAVLJAMO:
-

da bomo zagotovili javno dostopnost do dvorca in povezovali interese
uporabnikov ter tako tudi zasledoval cilj zadovoljstva lokalnega okolja
(kompleksa ne bomo omejevati z ograjnimi elementi). Javno dostopnost
spomenika bomo kot kupec omogočali tako, da bomo dopustili in omogočili
najmanj oglede zunanjosti objekta skupaj z obzidanim notranjim dvoriščem
(točka 5.3.5. razpisa).

-

da se strinjamo z ostalimi pogoji iz razpisa javnega zbiranja ponudb.

_______________________________
(podpis in žig ponudnika)

__________________________________
(kraj)

_____________________________
(datum)

Priloge:
-

ustrezna potrdila iz 5.2. točke razpisa,
program obnove (projektno nalogo) objekta Žički dvorec z terminskim planom
uresničitve (točki 5.3.1. in 5.3.2. razpisa),
program vključitve dejavnosti (točka 5.3.3. razpisa),
opis zagotavljanja javne dostopnosti (točka 5.3.4. razpisa).

Mestna občina Maribor
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Št. 6100-0001/2012-201
Ob-2550/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1 in naslednji), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2 in naslednji), Statuta Občine Ravne
na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) in Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07)
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje programov
in projektov na področju kulture
v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2012
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem javno poziva kulturne ustvarjalce k predložitvi ponudb za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov, ki so v javnem interesu.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora izdaje glasil s kulturno, domoznansko in zgodovinsko vsebino.
3.2. Finančna podpora muzejski dejavnosti.
4. Na pozivu lahko kandidirajo javni in
drugi zavodi ter druge pravne osebe, ki se
ukvarjajo z izdajo glasil oziroma z muzejsko
dejavnostjo, ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem ali izvajajo dejavnost na območju
občine, ne glede na sedež, če je program
zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Občine Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– so najmanj dve leti registrirane in delujejo na področju izdajateljske dejavnosti
oziroma muzejske dejavnosti,
– imajo izkušnje pri izdajanju glasil oziroma z upravljanjem muzejskih zbirk,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega
programa,
– za prijavljen program imajo izdelano
natančno finančno konstrukcijo, iz katere
so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen najmanj
50 % delež sredstev iz lastnih neproračunskih virov ali sredstev, pridobljenih iz drugih
virov,
– s predlaganimi programi ne sodelujejo
na nobenem drugem razpisu Občine Ravne
na Koroškem ali pri nosilcu občinskih javnih
kulturnih programov.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša
2.044 € za sofinanciranje izdaje glasila ter
5.824 € za sofinanciranje muzejske dejavnosti.
6. Splošni pogoji poziva: pri izboru
med predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost in medijska
odmevnost programa.
7. Merila in kriteriji za izbor: izbira izvajalcev bo opravljena na osnovi kriterijev za
izvedbo programov, določenih v predmetu
tega poziva.
8. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev posameznega
programa v skladu s kriteriji bo v 30 dneh
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po vložitvi popolne vloge ocenila komisija za
spremljanje javnega poziva ter predlagala
županu višino sofinanciranja.
8. Dodeljena sredstva za posamezni program mora predlagatelj realizirati najkasneje
do 15. 12. 2012, na podlagi pisne izjave in
z dokazili o izvedbi programa.
9. Razpisni rok: javni poziv se začne
11. 5. 2012 in traja do razdelitve sredstev,
vendar največ do 31. 10. 2012.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči
o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča
o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan od dneva
objave tega poziva do razdelitve sredstev.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine,
http://www.ravne.si.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več programov,
mora vsak program poslati v ločeni kuverti
in za vsak program predložiti popolno ponudbo, skladno z razpisno dokumentacijo.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik
v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor
v predpisanem roku predlagatelj vloge ne
bo dopolnil, se le ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena s pripisom »Ponudba – Ne
odpiraj« »Javni poziv – kultura – 2012« na
naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo
osebno v sprejemni pisarni naročnika ali
priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni,
da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in
kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna
uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je mag. Marija
Vrhovnik Čas, tel. 02/821-60-07, e-naslov:
marija.vrhovnik@ravne.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vloge odpiral sproti, do
razdelitve razpoložljivih sredstev, glede na
vrstni red prejema vlog in bo posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganemu programu najkasneje v 30 dneh po
oddaji popolne vloge.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 900-3/2012
Ob-2555/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, v nadaljevanju: ZSPDSLS),
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju

države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11)
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb za
oddajo je nepozidano stavbno zemljišče,
v izmeri 433 m2, parc. št. 47/1, k.o. 1720 –
Krakovsko predmestje.
Nepremičnina, ki je predmet oddaje se
nahaja v območju urejanja prostora TR –
132 v funkcionalni enoti ZV, površine za
vrtičkarstvo in je možna začasna oddaja zemljišča v najem.
Izhodiščna letna najemnina: 866,00 EUR.
3. Pogoji oddaje
3.1 Nepremičnina bo oddana ponudniku,
za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo
s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.2 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
najemno pogodbo v roku 30 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od najema odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačilo varščine.
3.3 Po plačilu celotne najemnine in po
poravnanih vseh stroških se bo najemniku
nepremičnina izročila v najem s pravico vpisa najemne pravice na najeti nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
3.4 Plačilo celotne najemnine v roku
30 dni po sklenitvi najemne pogodbe, je
bistvena sestavina pogodbe.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic
na štev. 007-432000. Plačana varščina se
izbranemu ponudniku vračuna v najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od objavljene izhodiščne letne najemnine
nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
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z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za najem
nepremičnine v območju urejanja prostora
TR-132 « na naslov: Mestna občina Ljub
ljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 31. 8. 2012.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Meliha Dizdarević.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 29. 5. 2012, s pričetkom ob 11.40,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
15, Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko najemnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost najemodajalke, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo letno najemnino, je izključena. Župan
oziroma imenovana Komisija s soglasjem
župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Ob-2579/12
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, na podlagi 22. člena 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 skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, MŠ: 5880734,
ID št. za DDV: SI14067765, ki jo zastopa
župan dr. Peter Verlič (v nadaljevanju tudi
»prodajalec«).
2. Predmet zbiranja ponudb
2.1. Stanovanje (počitniški apartma)
z oznako D17, površine 24,90 m2 v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe – blok A-2
v Novigradu, Konzula Stipana Istrijana 1,

52466 Novigrad, Hrvaška, ki stoji na parcelah št. 317/1 in 316/1, k.o. Novi grad (podatki so iz kupoprodajne pogodbe). Etažna
lastnina ni urejena.
2.2. Stanovanje (počitniški apartma)
z oznako 9, površine 27,48 m2 v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, zgrajene
na parceli št. 809 v naselju Červar Porat,
Park Maestral 5, Hrvaška, vpisano v zemljiški knjigi Občinskega sodišča Poreč
v načrtu posebnih delov zgradbe, označeno kot posebni del »9« kot lastnina Občine
Grosuplje.
Oba zgoraj navedena predmeta zbiranja ponudb se v nadaljevanju tega razpisa
navajata z besedo »stanovanji«, v ponudbi
pa mora ponudnik nedvoumno navesti, za
katero stanovanje velja njegova ponudba.
Ponudbo je treba vložiti ločeno za vsako
stanovanje, tudi če en ponudnik ponuja nakup obeh stanovanj.
Na ovoju (kuverti) ponudbe mora biti pripis: »Ponudba za nakup počitniškega apartmaja, Ne odpiraj«.
3. Rok za oddajo ponudbe: ponudbo
je treba oddati najkasneje do 31. 5. 2012.
Šteje se, da je ponudba pravočasna, če je
najkasneje na prej navedeni dan oddana
v sprejemni pisarni (pritličje) Občine Grosuplje, Taborska 2, Grosuplje ali do takrat
oddana priporočeno po pošti.
4. Varščina
Ponudnik mora kot pogoj za veljavno
ponudbo najkasneje do poteka roka za vložitev ponudbe vplačati varščino za resnost
ponudbe na račun Občine Grosuplje, številka računa: SI56 0123 2010 0001 923, sklic
na številko:
– za stanovanje (počitniški apartma)
z oznako D17, v Novigradu: SI00 2010-17,
– za stanovanje (počitniški apartma)
z oznako 9, v Červar Porat: SI00 2010-09,
namen vplačila: plačilo varščine za resnost ponudbe in sicer mora biti višina varščine najmanj 10 % od ponujene neto kupnine (kupnina brez davkov in stroškov).
Če en ponudnik ponudi nakup obeh stanovanj, mora biti varščina vplačana za vsako stanovanje posebej in tako, da bo razvidno, katera varščina je vplačana za katero
stanovanje.
Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
5. Pogoji prodaje
5.1. Stanovanji se prodajata po načelu
»videno – kupljeno«, zato morebitne rekla
macije od vložitve ponudbe in vplačila varščine ne bodo upoštevane.
5.2. Organizator tega zbiranja ponudb si
pridržuje pravico pogajanja s ponudnikom
za dosego višje cene.
5.3. Če bosta za določeno stanovanje
dve ali več popolnih ponudb za isto ceno,
bo za to stanovanje med takimi ponudniki
izvedena še dražba. Dražba bo izvedena
neposredno po odpiranju ponudb, če bosta
oziroma bodo prisotni vsi ti ponudniki-dražitelji, sicer pa jih bo organizator na to dražbo
posebej povabil. Izhodiščna dražbena cena
bo njihova ponujena cena, najmanjši dvig
dražbene cene bo 250,00 EUR. Če noben
ponudnik ne bo hotel dražiti, lahko komisija
na sami dražbi določi tudi nižji minimalni
dražbeni dvig cene. Če tudi v tem primeru
noben ponudnik ne bo hotel dražiti, se kot
najugodnejši ponudnik šteje tisti ponudnik,
ki je prej dal popolno ponudbo.
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5.4. Izbrani ponudnik (kupec) mora prodajno pogodbo podpisati v 5 dneh po prejemu obvestila, da je izbran kot najugodnejši
ponudnik. Če pogodbe ne podpiše, organizator tega zbiranja ponudb prejeto varščino
zadrži kot skesnino. Kupec mora kupnino
po prodajni pogodbi plačati v 15 dneh od
podpisa prodajne pogodbe. Račun ter sklic
za plačilo kupnine bo naveden v prodajni
pogodbi. Vplačana varščina se šteje kot delno plačilo kupnine.
5.5. Plačilo celotne kupnine v roku iz
sklenjene prodajne pogodbe je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec v roku
iz prodajne pogodbe ne plača kupnine, ima
prodajalec pravico, da – potem, ko je kupcu postavil dodatni 10-dnevni plačilni rok,
kupec pa tudi v tem roku ne plača kupnine
– odstopi od prodajne pogodbe, prejeto varščino pa zadrži kot skesnino.
5.6. Če izbrani ponudnik za določeno
stanovanje pravočasno ne sklene prodajne pogodbe ali če kupec ne plača kupnine
v roku iz prodajne pogodbe, bo tisto stanovanje prodano naslednjemu (drugemu)
najugodnejšemu ponudniku, varščino pa
prodajalec zadrži kot skesnino.
5.7. Stanovanje preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo stanovanja. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec
kupcu izstavi po celotnem plačilu kupnine.
5.8. Vse davke ter stroške s pogodbo
plača kupec.
5.9. Za zemljiškoknjižno izvedbo pogodbe mora poskrbeti kupec, če pa kupec tega
ne naredi v razumnem roku, pa lahko to na
stroške kupca naredi tudi prodajalec.
6. Ponudnik, oblika in vsebina ponudbe
6.1. Ponudbe lahko vložijo fizične in
pravne osebe, ki so po predpisih Republike
Hrvaške lahko imetniki lastninske pravice na
teritoriju Republike Hrvaške.
6.2. Ponudba mora biti pisna.
6.3. Ponudba mora vsebovati: ime in priimek oziroma firmo kupca ter njegov naslov; matično in davčno številko; navedbo
stanovanja, za katerega se daje ponudba;
ponujena neto cena (kupnina).
6.4. Ponudbi mora biti priloženo:
6.4.1. Potrdilo o državljanstvu fizične
osebe oziroma izpisek iz registra (Ajpes,
sodni register ipd.) za pravno osebo;
6.4.2. Potrdilo o vplačani varščini (položnica, od banke potrjen izpisek ipd.).
6.5. Veljavnost ponudbe mora biti najmanj 60 dni. Če veljavnost ponudbe v ponudbi ne bo navedena, se bo štelo, da velja
60 dni od 31. 5. 2012 dalje.
6.6. Z vložitvijo ponudbe se šteje, da
ponudnik sprejema vse pogoje tega razpisa, tudi vsebino prodajne pogodbe. Predlog
prodajne pogodbe je objavljen na spletni
strani organizatorja tega zbiranja ponudb
(http://www.grosuplje.si/) v sklopu objave
tega razpisa.
7. Postopek izbire in sklenitve pogodbe
7.1. Celoten postopek s prispelimi ponudbami (odpiranje, izbor, dražba idr.) vodi
s strani župana imenovana komisija.
7.2. Odpiranje ponudb bo 6. 6. 2012 ob
14. uri, v sejni sobi v pritličju Občine grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje. Odpiranje
ponudb je javno.
7.3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
7.4. Občina Grosuplje si pridržuje pravico, da nobenega ponudnika ne izbere kot
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najugodnejšega ponudnika oziroma da tudi
z že izbranim najugodnejšim ponudnikom
ne sklene prodajne pogodbe.
8. Informacije o predmetih zbiranja ponudb ter ogledi
Informacije o stvarnem in pravnem stanju stanovanj ter informacije o ogledih stanovanj dobijo interesenti na Občini Grosuplje, Urad za splošne zadeve, do zaključka tega razpisa pri Eriki Radi Podobnik,
tel. 01/788-87-54, vsak ponedeljek, sredo
in petek od 8.30 do 11. ure. Za ogled se je
treba dogovoriti.
Priloga: Predlog prodajne pogodbe (objavljen samo na spletni strani Občine Grosuplje).
Občina Grosuplje
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Evidence sindikatov
Št. 101-5/2012-3
Ob-2300/12
Iz evidence statutov sindikatov, ki se
hrani na Upravni enoti Hrastnik, se pod
zaporedno številko 27 z datumom vpisa
17. 4. 2001, izbriše sindikat z nazivom:
Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije – Sindikat Opal,
d.o.o. Hrastnik, s sedežem v Hrastniku –
Cesta 1. maja 14.
Št. 101-34/2012-4
Ob-2364/12
Statut Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Since 07 Sindikat centrov za socialno delo, Since 07 Sindikat Zavoda za oskrbo na domu (kratica:
KSSP SINCE 07 Sindikat ZOD), Ambrožev
trg 7, Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostavi Center, na podlagi odločbe številka 101-35/2008-4 z dne
24. 9. 2008, in je vpisan v evidenco statutov
sindikatov, pod zaporedno številko 324, se
z dnem 18. 4. 2012 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-2553/12
Medij: Občan – tiskani medij.
Izdajatelj: Tiskarna ACO, Jovanovič Aleksander s.p., Cesta Dušana Kvedra 39,
1270 Litija.
Spremembe: 1. 5. 2012.
Izdajatelj: Tiskarna ACO, Jovanovič Mitja
s.p., Cesta Dušana Kvedra 39, 1270 Litija.
Odgovorna oseba izdajatelja: Mitja Jovanovič (naslov kot zgoraj).
Vse ostalo ostane nespremenjeno.
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Objave gospodarskih družb
Ob-2464/12
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 402. in 522. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in sklepov družbenikov družbe Semico, zunanjetrgovinska dejavnost, d.o.o., Ljubljanska cesta 32, 1241
Kamnik, z matično številko 1331914000,
z dne 1. 3. 2012, objavljamo v postopku
redne likvidacije poziv upnikom:
Dne 5. 4. 2012 je Okrožno sodišče
v Ljubljani vpisalo začetek redne likvidacije
nad družbo Semico, zunanjetrgovinska dejavnost, d.o.o., Ljubljanska cesta 32, 1241
Kamnik, z matično številko 133191400.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu upravitelju Mitji Semeja na
naslov družbe Semico, zunanjetrgovinska
dejavnost, d.o.o., Ljubljanska cesta 32, 1241
Kamnik, z matično številko 1331914000.
Terjatve naj se prijavijo pisno v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje utemeljenost terjatve.
Za Semico d.o.o. – v likvidaciji
Mitja Semeja, likvidacijski upravitelj
Ob-2534/12
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča
v Novem mestu, opr. št. Srg 2012/16010,
z dne 25. 4. 2012, se začne likvidacija Stanovanjske zadruge Šentrupert z.o.o., matična št. 5101875000, Šentrupert 124, 8232
Šentrupert po rednem postopku.
Za likvidacijskega upravitelja je imenovan direktor zadruge Alojzij Podboj, Studenec 13, 8210 Trebnje.
Upniki Stanovanjske zadruge Šentrupert
z.o.o. – v likvidaciji se pozivajo, da v roku
30 dni od objave tega poziva prijavijo svoje
terjatve do zadruge.
Terjatve se prijavijo pisno, s priporočeno
pošiljko na naslov likvidacijskega upravitelja.
Stanovanjska zadruga Šentrupert z.o.o.
– v likvidaciji
Ob-2537/12
Likvidacijski upravitelj zavoda Zavod
za spodbujanje harmonije s pomočjo umetnosti MA Ljubljana – v likvidaciji, Rodine 10 B, 8340 Črnomelj; matična številka:
1319744000 (v nadaljevanju zavod) na podlagi 412. člena ZGD-1 objavlja naslednje
obvestilo in poziv upnikom:
1. Ustanovitelj zavoda je dne 18. 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 Vanell
Vesta, Rodine 10B, 8340 Črnomelj.
3. Začetek likvidacije zavoda je vpisan
v register s sklepom Okrožnega sodišča
v Novem mestu, opr. št. Srg 2012/16243
z dne 17. 4. 2012.
4. Poziva se upnike, da prijavijo svoje
terjatve z ustrezno dokumentacijo likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od objave
v Uradnem listu RS.
Vanell Vesta,
likvidacijski upravitelj

Sklici skupščin
Ob-2520/12
Na podlagi 9.2. točke Statuta družbe
Istrabenz, holdinške družbe, d.d., drugega
odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah-1, ter na podlagi Pravil Ljubljanske
borze, d.d., in sklepa uprave družbe z dne
17. 4. 2012, uprava sklicuje
19. redno sejo skupščine
družbe Istrabenz,
holdinška družba, d.d.,
ki bo v četrtek, 14. 6. 2012, ob 13. uri,
v Kongresnem centru Portus v okviru hotelov LifeClass, na naslovu Obala 33, Portorož, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga, da skupščina sprejme
naslednji sklep:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: odv.
Srečo Jadek;
– verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednik: Robert Ernestl,
– preštevalki glasov: Klavdija Ule,
Magda Šturman.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Istrabenz, d.d., in Skupine Istrabenz za leto
2011 z mnenjema revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, informacija o prejemkih
članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
a) Skupščina podeljuje upravi družbe
razrešnico za poslovno leto 2011.
b) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2011.
3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2012.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe
za poslovno leto 2012 se imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
4. Sprememba plačil članom in predsedniku nadzornega sveta ter članom in predsedniku komisije nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Člani nadzornega sveta prejmejo
osnovno plačilo za opravljanje funkcije
in doplačilo zaradi izpolnjevanja posebnih obveznosti v višini skupaj 900 evrov
bruto mesečno. Predsednik nadzornega
sveta prejme še doplačilo za opravljanje
posebnih funkcij in obveznosti v višini 450
evrov bruto mesečno. Člani nadzornega
sveta prejemajo plačilo za čas opravljanja
funkcije, predsednik pa doplačilo za čas
opravljanja posebne funkcije predsedovanja nadzornemu svetu. Člani in predsednik
nadzornega sveta so do plačila v skladu
s tem odstavkom upravičeni za obdobje,
začenši z dnem 1. 7. 2012.

Poleg plačila za opravljanje funkcije vsi
člani nadzornega sveta za udeležbo na seji
nadzornega sveta prejmejo sejnino, in sicer v višini, kot je določena s sklepom št. 5
skupščine z dne 30. 5. 2003.
Člani komisije nadzornega sveta so
upravičeni do sejnin v enaki višini, kot velja za člane nadzornega sveta, predsednik
komisije nadzornega sveta pa do sejnine
v enaki višini, kot velja za predsednika nadzornega sveta. Člani in predsednik komisije
nadzornega niso upravičeni do plačila za
opravljanje funkcije in izpolnjevanja obveznosti v komisijah nadzornega sveta. Člani
in predsednik komisij nadzornega sveta so
do plačila v skladu s tem odstavkom upravičeni za obdobje, začenši z dnem 1. 7. 2012.
Ta sklep z iztekom dne 30. 6. 2012 v celoti nadomesti sklep skupščine, sprejet dne
28. 8. 2006 pri 8. točki dnevnega reda skupščine, ki z iztekom dne 30. 6. 2012 preneha
veljati.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo
o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega
odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled
delničarjem v tajništvu uprave družbe na
sedežu družbe v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina 2, vsak delovni dan od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure in na spletni strani
družbe, www.istrabenz.si. Sklic skupščine,
obrazložitev predlogov sklepov in ostalo
gradivo, je objavljeno tudi v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze
SEOnet (http://seonet.ljse.si). Informacije
iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter
izčrpne informacije o pravicah delničarjev
v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne
točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter
pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi
odstavek 298. člena, prvi odstavek 300.,
301. in 305. člen ZGD-1) so objavljene na
spletni strani družbe.
Zahteve 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 tega
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za
dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski
naslov: info@istrabenz.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov in volilne predloge. Uprava družbe
bo na enak način kot ta sklic skupščine,
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objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo
poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega
sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar -predlagatelj
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. 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. Delničarji
lahko predloge sklepov in volilne predloge
družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na
elektronski naslov: info@istrabenz.si.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi,
ki se družbi sporočijo po elektronski pošti,
morajo biti posredovane v skenirani obliki
kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah
pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja.
Družba ima pravico do preveritve identitete
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti,
ter avtentičnost njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Poziv večjim delničarjem, skladno z določbo 4.2. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8. 12. 2009
Družba Istrabenz, holdinška družba,
d.d., poziva večje delničarje, predvsem pa
institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja
z naložbo v javni delniški družbi Istrabenz,
holdinški družbi, d.d., npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljavskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja
z organi vodenja ali nadzora družbe.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo prijavo
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 10. 6. 2012, in ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 10. 6. 2012. Prijava
se pošlje po pošti na naslov Cesta Zore
Perello-Godina 2, Koper, tajništvo uprave
družbe. 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 mora biti pisno in ga je
potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen
na spletni strani družbe, vsak delničar pa
ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu
družbe v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina
2, tajništvo uprave družbe, vsak delovni
dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure. Poo-
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blastilo je lahko posredovano družbi tudi
po elektronski pošti na elektronski naslov:
info@istrabenz.si, in sicer v skenirani obliki
kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah
pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja.
Družba ima pravico do preveritve identitete
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter
avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji
lahko pooblastilo na enak način, kot so
ga podali, do dneva skupščine kadarkoli
prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega/poslovnega registra.
Na dan sklica skupščine ima družba
5.180.000 navadnih imenskih kosovnih
delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas
na skupščini. Na dan sklica skupščine ima
družba 978 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in pripravo na glasovanje na skupščini.
Uprava holdinške družbe
Istrabenz, d.d.
Št. 2012-95-155
Ob-2521/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.3. člena Statuta delniške družbe INLES d.d., Kolodvorska 22, sklicuje upravni odbor družbe
16. skupščino
delniške družbe INLES d.d.,
ki bo v petek, dne 15. 6. 2012, ob 10. uri,
v sejni sobi družbe v Ribnici, Kolodvorska 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog upravnega odbora se izvolijo
organi skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine: Tina Troha,
– za predsednika verifikacijske komisije:
Janez Benčina.
– za preštevalca glasov: Marija Adamič
in Teja Jeriha.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila upravnega odbora za leto 2011 in
poročila upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, uporaba bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravnemu odboru in
izvršnim direktorjem.
Upravni odbor predlaga skupščini, da
sprejme naslednja sklepa:
2.1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2011 znaša 112.520,83 EUR in ostane
nerazporejen.
2.2. V skladu z 294. členom Zakona
o gospodarskih družbah-1 skupščina podeljuje upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2011.
3. Imenovanje revizijske družbe.
Upravni odbor predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na predlog upravnega odbora se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2012 izbere pooblaščeno revizijsko družbo AGC Consultatio d.o.o.,
Ulica Jana Husa 1a, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom in Poročilom upravnega odbora, je
delničarjem na vpogled, na sedežu družbe
Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure,
od dneva objave sklica do vključno dneva
zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo
ter obrazci za prijavo udeležbe in pooblastila
dostopno tudi na spletnih straneh družbe,
www.inles.si pa tudi v elektronskem sistemu
obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena
ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni
strani družbe.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
ZGD-1C objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po
objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti, in sicer na naslov: skupscina@inles.si, v skenirani obliki kot priponka, s podpisom delničarja.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov kot veleva 300. člen ZGD-1. Predlog
delničarja se objavi in sporoči na način iz
296. člena ZGD-1C le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarji lahko predloge sklepov družbe
sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer
na elektronski naslov: skupscina@inles.si,
v skenirani obliki kot priponka, s podpisom
delničarja.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini družbe
postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za
presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo
pravico do obveščenosti v skladu s prvim
odstavkom 305. člena ZGD-1.
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot
imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri
Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) to je do
11. 6. 2012, ali njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno
prijaviti upravnemu odboru družbe s pisno
prijavo najkasneje konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje glasovalno pravico.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.
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Pooblaščenec delničarja mora predložiti pooblastilo najkasneje na skupščini družbe.
Pooblastilo je lahko posredovano družbi
tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@inles.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora
splošne podatke (ime, priimek, naslov,
EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Družba ima pravico do preveritve
identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski
pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.
Delničarji lahko pooblastilo na enak način
kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega/poslovnega registra.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1C
so dostopne na spletni strani družbe.
Na dan sklica skupščine ima družba
712.410 navadnih kosovnih imenskih delnic.
Skladno z zakonom daje vsaka navadna
delnica njenemu imetniku en glas. Na dan
sklica skupščine ima družba 71.241 lastnih
delnic, ki nimajo glasovalne pravice.
Vljudno naprošamo delničarje, da pridejo na skupščino vsaj 10 minut pred začetkom zasedanja zaradi vzpostavitve evidenc
in prevzema gradiva, potrebnega za glasovanje.
INLES, d.d.
predsednik upravnega odbora
mag. Andrej Mate
Ob-2522/12
Na podlagi 7.3. točke Statuta Mariborske
livarne Maribor, d.d., Oreško nabrežje 9,
2000 Maribor, uprava družbe sklicuje
18. sejo skupščine
družbe Mariborske livarne Maribor d.d.,
ki bo dne 12. 6. 2012 ob 13. uri, v Mariborski livarni Maribor, v jedilnici hale A,
Oreško nabrežje 9, Maribor ter predlaga
naslednji dnevni red in sprejem sklepov
skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se predsedujoči skupščine in verifikacijska komisija v sestavi predsednika in
dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Sprejem sklepa o poenostavljenem
zmanjšanju osnovnega kapitala in o povečanju osnovnega kapitala z vložki.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe, ki znaša
10,364.240,74 EUR se poenostavljeno
zmanjša za 6,009.517,74 EUR tako, da
po zmanjšanju znaša 4,354.723,00 EUR.
Zmanjšanje se izvede zaradi kritja čiste izgube poslovnega leta v višini 588.136,77 EUR
in prenosa zneskov v kapitalske rezerve
v višini 5,421.380,97 EUR.
b)
Osnovni
kapital,
ki
znaša
4,354.723,00 EUR in je razdeljen na
2,676.067 navadnih imenskih kosovnih
delnic z glasovalno pravico (razred A) in
1,678.656 kumulativnih prednostnih imenskih kosovnih delnic brez glasovalne pravice
(razred B) se poveča za 5,354.724,00 EUR.

Zaradi izvedbe povečanja osnovnega
kapitala izda družba 5,354.724 novih navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno
pravico s pripadajočim zneskom 1,00 EUR
za delnico, ki jih bodo vpisale in vplačale na
sledeč način:
– družba Nova kreditna banka Maribor d.d. z vložitvijo stvarnega vložka,
ki predstavlja sprejem oziroma konverzijo terjatev iz Pogodbe o konverziji terjatev
v znesku 2,248.984,00 EUR, kar predstavlja
2,248.984 novih navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico s pripadajočim zneskom 1,00 EUR za delnico.
– družba ABANKA VIPA d.d. z vložitvijo
stvarnega vložka, ki predstavlja sprejem oziroma konverzijo terjatev iz Pogodbe o konverziji terjatev v znesku 1,767.059,00 EUR,
kar predstavlja 1,767.059 novih navadnih
imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico s pripadajočim zneskom 1,00 EUR za
delnico.
– družba Probanka d.d. z vložitvijo stvarnega vložka, ki predstavlja sprejem oziroma
konverzijo terjatev iz Pogodbe o konverziji terjatev v znesku 1,338.681,00 EUR,
kar predstavlja 1,338.681 novih navadnih
imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico s pripadajočim zneskom 1,00 EUR za
delnico.
Novo izdane navadne imenske kosovne
delnice z glasovalno pravico tvorijo z že
obstoječimi navadnimi imenskimi kosovnimi
delnicami enak razred – razred A in zagotavljajo njihovim imetnikom enaka upravičenja
in pravice, kot jih zagotavljajo obstoječe navadne imenske kosovne delnice. Navadne
imenske kosovne delnice dajejo njihovim
imetnikom:
– pravico udeležbe pri upravljanju družbe,
– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Po izvedenem povečanju osnovnega
kapitala bo osnovni kapital družbe znašal
9,709.447,00 EUR in bo razdeljen na:
– 8,030.791 navadnih imenskih kosovnih
delnic z glasovalno pravico (razred A) in
– 1,678.656 kumulativnih prednostnih
imenskih kosovnih delnic brez glasovalne
pravice (razred B).
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic se
izključi.
Novo izdane delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni
register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi, d.d..
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da ustrezno spremeni statut družbe
zaradi uskladitve z opravljenim povečanjem
osnovnega kapitala družbe.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
Statuta družbe Mariborske livarne Maribor
d.d. in sicer:
1. V prvem odstavku točke 4.1. se
število »10,364.240,74 EUR« nadomesti
s številom »4,354.723,00 EUR«.
2. V točki 6.2. se spremeni prvi stavek,
tako da glasi: Nadzorni svet šteje 5 članov.
3. Spremembe in dopolnitve stopijo
v veljavo z dnem vpisa v sodni register.

Št.

34 / 11. 5. 2012 /

Stran

981

4. Odpoklic članov nadzornega sveta in
imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Odpokličejo se sledeči člani nadzornega sveta Mariborske livarne Maribor,
d.d., predstavniki delničarjev: Valerija Kirbiš,
Jože Bajuk, Dean Mikolič in Stanislav Kunej.
Člani nadzornega sveta se odpokličejo
z dnem vpisa sprememb in dopolnitev statuta v sodni register.
b) Za nove člane nadzornega sveta Mariborske livarne Maribor, d.d., predstavnike
delničarjev, se za mandatno obdobje 4 let,
s pričetkom od dneva vpisa sprememb in
dopolnitev statuta v sodni register, izvolijo:
Matija Repolusk, Valentino Mendek in Marijana Cvetko.
5. Ločeno glasovanje imetnikov navadnih imenskih kosovnih delnic razreda
A v zvezi s poenostavljenim zmanjšanjem
osnovnega kapitala in povečanjem osnovnega kapitala z vložki.
Predlog sklepa: imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic razreda A soglašajo
s sklepom skupščine MLM d.d., o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala
in povečanjem osnovnega kapitala z vložki
pod točko 2 dnevnega reda 18. skupščine
MLM d.d., z dne 12. 6. 2012.
Predlagatelj sklepov pod točko 1 je uprava, pod točko 2, 3 in 5 uprava in nadzorni
svet, pod točko 4 nadzorni svet.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so najmanj do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
prijavili svojo udeležbo pri družbi. Ločenega
glasovanja pod točko 5 se lahko udeležijo le
imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic
razreda A.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice
na skupščini prek zakonitih zastopnikov in
pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni
obliki in ga je potrebno predložiti na sedež
družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo svojo identiteto z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki z izpiskom iz sodnega registra
in osebnim dokumentom.
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 predložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča, ali, če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo
pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati
družbi najpozneje sedem dni po objavi 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 revizorja iz 301. člena
ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal predlog za objavo
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v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1
in bodo razumno utemeljeni.
Vpogled v predloge sklepov in obrazložitev točk
Na sedežu družbe Mariborske livarne
Maribor d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor, so od dneva sklica skupščine pa vse do
vključno dneva zasedanja skupščine, vsak
dan, v času od 11. do 13. ure, dostopni na
vpogled: predlog sklepov z navedbo, kateri
organ je dal posamezni predlog, obrazložitev točk dnevnega reda, besedilo predlaganih sprememb statuta družbe.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščina odloča z večino oddanih glasov če zakon ali statut ne določa
drugače. Vsaka delnica prinaša v skupščini
en glas.
Družba ima na dan sklica skupščine izdanih 2,676.067 navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico in 1,678.656
kumulativnih prednostnih imenskih kosovnih
delnic, od teh jih ima 719.424 glasovalno
pravico. Tako ima družba skupaj 3,395.491
delnic z glasovalno pravico. Družba je tudi
imetnica 267.606 lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalnih pravic. Skupno
število delnic z glasovalno pravico je na dan
objave sklica 3,127.885 delnic.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku pol ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Vse delničarje pozivamo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol
ure pred začetkom skupščine in s podpisom
liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovnice.
Mariborska livarna Maribor, d.d.
Uprava
Št. 12-001370/0084
Ob-2552/12
Na podlagi Statuta družbe Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Industrijska ulica 4, Lendava in Zakona o gospodarskih družbah, uprava sklicuje
22. skupščino
družbe Varstroj d.d.,
ki bo v petek, 15. 6. 2012 ob 9. uri, v konferenčni sobi družbe, Industrijska ulica 4,
Lendava, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles (predsednika in
dveh preštevalcev glasov).
Predlog uprave in nadzornega sveta:
za predsednika skupščine se izvoli odvetnik
Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalce
glasov pa osebi, ki ju predlaga uprava.
2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto
2011, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila
za leto 2011 ter odločanje o bilančnem dobičku leta 2011 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za njuno delo v letu
2011.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2011 znaša 173.808,57 EUR in je
sestavljen iz čistega dobička poslovnega
leta 2011 v višini 53.376,41 EUR, zmanjšanega za povečanje zakonskih rezerv v višini 2.668,82 EUR, in prenesenega čistega
dobička v višini 123.100,98 EUR, ostane
v celoti nerazporejen.
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2.2. Skupščina podeli upravi razrešnico
za poslovno leto 2011, s čimer potrdi in odobri njeno delo v tem letu.
2.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu
razrešnico za poslovno leto 2011, s čimer
se potrdi in odobri njegovo delo v tem letu.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2012.
Predlog nadzornega sveta: za revizorja
letnega poročila za leto 2012 se imenuje
revizijska družba Revizijska hiša Simončič,
revidiranje, svetovanje in računovodstvo,
d.o.o., Podvin 230, 3310 Žalec.
4. Izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic.
Predlog uprave in nadzornega sveta: prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe Varstroj, d.d. pri odsvojitvi 33.087
lastnih delnic se izključi v primeru prodaje lastnih delnic OTC DAIHEN EUROPE
GmbH.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju na konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v
nadaljevanju: presečni dan) in katerih pisno
napoved udeležbe je družba prejela vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci.
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 točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi 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 predlogi) ali predloge za volitve
članov nadzornega sveta, uprave ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz
296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi predlog za objavo v skladu s 300. oziroma
301. členom ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Na poslovnem naslovu družbe Varstroj
d.d., Industrijska ulica 4, Lendava so od
dneva sklica skupščine pa vse do vključno
dneva zasedanja skupščine v času od 9. do
13. ure dostopni in brezplačno na vpogled:
– ta sklic skupščine,
– predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezne predloge,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo za leto 2011,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu
letnega poročila,
– poročilo o izključitvi prednostne pravice
pri odsvajanju lastnih delnic,
– reference revizijske družbe.

Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Varstroj d.d., Lendava
Uprava družbe
Št. 12-0810
Ob-2554/12
Na podlagi 3. točke 5. člena Statuta
družbe Butan plin d.d. Ljubljana, sklicuje
uprava družbe Butan plin d.d. Ljubljana, Verovškova ulica 64a
16. sejo skupščine družbe,
ki bo v petek, 15. 6. 2012 ob 12. uri,
v poslovnih prostorih družbe, v sejni sobi,
Verovškova ulica 64a, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvoli se predsednika skupščine, imenuje preštevalec glasov in potrdi notar.
3. Obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 2011.
Predlog sklepa uprave na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta:
Skupščina se seznani s poslovnim poročilom za leto 2011. Upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica za poslovno leto
2011.
4. Razdelitev dobička za leto 2011.
Predlog sklepa uprave na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta: sprejme
se predlog uprave o razdelitvi dobička za
leto 2011.
5. Nagrada članom nadzornega sveta
za leto 2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta: sprejme se predlog izplačila nagrad članom nadzornega sveta za leto 2011.
6. Obravnava predloga o imenovanju revizorske hiše.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorsko hišo, ki bo opravila revizijo družbe
v letu 2012, se imenuje predlagano revizorsko hišo.
7. Nominacija članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: sprejme se predlog imenovanja članov nadzornega sveta.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.
Prijavo za udeležbo na skupščini je potrebno deponirati najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine in to velja tako za delničarje, kot za pooblaščence.
Prijava je možna le preko pošte oziroma
faksa, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.
Pozivamo vse udeležence in pooblaščence, da se javijo v sejni sobi najmanj 1
uro pred začetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Vsa gradiva ter druge informacije se dobijo vsak delovni dan na sedežu družbe ali
na tel. 01/58-89-813.
Butan plin d.d. Ljubljana
Uprava družbe
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Št. 12-000598
Ob-2572/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.4. točke Statuta delniške družbe CM Celje, d.d.- Ceste
mostovi Celje, družba za nizke in visoke
gradnje, Lava 42, Celje, upravni odbor družbe sklicuje
20. sejo skupščine
delniške družbe CM Celje, d.d. –
Ceste mostovi Celje, družba za nizke
in visoke gradnje, Lava 42, 3000 Celje,
ki bo v torek, 12. 6. 2012 ob 11. uri, v prostorih CM Celje, d.d., Lava 42, Celje.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
5. Razrešitev članov upravnega odbora.
6. Soglasje k postopku pripojitve družbe CM Inženiring Celje d.o.o. k družbi CM
Celje, d.d.
Upravni odbor družbe predlaga k posameznim točkam dnevnega reda naslednje
sklepe:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa k točki 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Darinka Rom Krajnc.
Za preštevalce glasov se izvolita Gordana Verk in Mateja Martinčič,
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepov k točki 2:
2.1. Osnovni kapital družbe pred povečanjem znaša 2.417.042,23 EUR.
2.2. Osnovni kapital družbe se poveča za
278.213,91 EUR z denarnimi vložki zaradi
poslovnega in finančnega prestrukturiranja
družbe.
2.3. Osnovni kapital družbe bo po povečanju znašal 2.695.256,14 EUR.
2.4. Prednostno pravico do vpisa novih
delnic imajo dotedanji delničarji v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu
družbe.
2.5. Delničarji bodo vplačali denarne
vložke, za kar bo družba izdala 6667 novih
navadnih prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic istega razreda.
2.6. Poslovodstvo družbe mora najpozneje v 30 dneh od sprejema tega sklepa
skupščine o povečanju osnovnega kapitala
z objavo v dnevnem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic. Dotedanji delničarji morajo novo izdane
delnice vpisati najpozneje v 30 dneh od objave povabila v javnem časopisu. Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo,
ki jo mora udeleženec poslati poslovodstvu
družbe v roku iz prejšnjega stavka.
2.7. Kolikor dotedanji delničarji v roku
30 dni od objave povabila v javnem časopisu ne uveljavijo prednostne pravice in ne
vpišejo izdanih delnic, lahko poslovodstvo
prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.
2.8. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.
2.9. Poslovodstvo družbe se pooblasti
za izvedbo vseh aktivnosti za povečanje
osnovnega kapitala na podlagi tega skle-

pa, vključno za uskladitev besedila statuta
družbe v skladu z izvedenim povečanjem
osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepov k točki 3:
3.1. V družbi se spremeni sistem upravljanja, ki iz enotirnega sistema preide
v dvotirni sistem.
3.2. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe. Predlog
sprememb in dopolnitev statuta je priloga
sklepu.
3.3. Skupščina pooblašča upravni odbor,
da izdela prečiščeno besedilo statuta v skladu s sprejetimi spremembami in ostala določila smiselno vsebinsko prilagodi sprejetim
spremembam.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa k točki 4:
Skupščina izvoli za člane nadzornega
sveta družbe- predstavnike kapitala: Bogdan Topič, Janez Kolar, Peter Tilinger.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe za člana nadzornega sveta
– predstavnika delavcev dne 7. 5. 2012 izvolil: Leopolda Šturbeja, Antona Turka.
Imenovanje velja z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register. Mandat članov nadzornega traja 5 (pet) let od imenovanja.
5. Razrešitev članov upravnega odbora.
Predlog sklepa k točki 5: zaradi sprememb statuta se razrešijo dosedanji člani
upravnega odbora. Razrešitev velja z dnem
vpisa sprememb statuta v sodni register.
6. Soglasje k postopku pripojitve družbe CM Inženiring Celje d.o.o. k družbi CM
Celje, d.d.
Predlog sklepa k točki 6: skupščina soglaša s postopkom pripojitve družbe CM Inženiring Celje d.o.o. k družbi CM Celje, d.d..
Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi in utemeljitvijo sklepov ter ostalo gradivo, je na
vpogled delničarjem na sedežu družbe,
Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od
8. do 10. ure od dneva objave tega sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi
na spletni strani družbe (www.cm-celje.si).
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1
(nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz
301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Upravni
odbor bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge, 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
upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali
za njegov predlog. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz
296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi
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poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko pravico do obveščenosti
v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo
na skupščini. Upravni odbor jim je dolžan
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.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki in
člani upravnega odbora. Glasovalno pravico
imajo delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo kot delničarji
vpisane pri Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d.
Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in ki najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, upravnemu odboru družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Vsaka delnica velja (1) en glas. Udeleženci
se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja.
V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci
dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in
druga gradiva.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum,
podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig
pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure.
Čez pol ure je skupščina sklepčna, če je
prisotnih vsaj 40 % vseh glasov osnovnega
kapitala.
CM Celje, d.d. – Ceste mostovi Celje
predsednik upravnega odbora
Zdravko Zver

Razširitve dnevnih redov
Ob-2566/12
NFD Holding, finančna družba d.d.
v skladu z določili 298. člena ZGD-1 na
podlagi zahteve družbe SAVA d.d., ki je imetnica 8.312.145 delnic družbe NFD Holding
d.d., kar predstavlja 24,65 % delež osnovnega kapitala družbe, objavlja razširitev dnevnega reda 11. seje skupščine družbe NFD
Holding d.d., ki je sklicana za dne 28. 5.
2012, z dodatno točko dnevnega reda, ki
se glasi »Volitve člana nadzornega sveta«
z naslednjim predlogom sklepa: Jan Mally,
rojen 17. 12. 1983, stanujoč Arze 1b, 6330
Piran, EMŠO 1712983500351, se z dnem
28. 5. 2012 imenuje za člana nadzornega
sveta družbe, in sicer za mandatno obdobje 5 let.
NFD Holding, finančna družba d.d.
v skladu z določili 298. člena ZGD-1 objavlja čistopis dnevnega reda 11. seje skupščine družbe NFD Holding d.d., ki se po
vključitvi zahtevane dodatne 6. točke dnevnega reda glasi:
Uprava družbe NFD Holding d.d. Holding, finančna družba d.d. sklicuje
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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
naslednji 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 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 del-
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nic, ki pripada posameznemu delničarju) bo
družba oblikovala pravne skupnosti skladno
z določili členov 74. in 74.a Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih.
Po opravljeni združitvi kosovnih delnic
je osnovni kapital družbe, ki po zmanjšanju znaša 21.992.307,66 EUR, razdeljen na
16.863.598 delnic.
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 predlaga 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.
6. Volitve člana nadzornega sveta.
Delničar Sava d.d. na podlagi določil
ZGD-1 predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa št. 6: Jan Mally, rojen
17. 12. 1983, stanujoč Arze 1b, 6330 Piran,
EMŠO 1712983500351, se z dnem 28. 5.
2012 imenuje za člana nadzornega sveta
družbe, in sicer za mandatno obdobje 5 let.
Seznanitev z izključitvijo prednostne pravice do novih delnic
Uprava družbe skladno s 337. členom
ZGD-1 seznanja delničarje, da bo pri peti
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
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
na številko 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
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 mogo-
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če 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 na številko 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

Nasprotni predlogi
Št. 902/12-29
Ob-2567/12
V skladu s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1, uprava banke
objavlja, da je dne 3. 5. 2012 od delničarja
Splendor d.o.o., cesta Miloša Zidanška 23,
3230 Šentjur, ki ga zastopa direktor, mag.
Stano Plahhutta, prejela naslednji nasprotni predlog k predlogu sklepa pod točko 4.
dnevnega reda 27. redne skupščine delničarjev Banke Celje d.d., sklicane za četrtek,
31. 5. 2012, ob 10. uri v dvorani Celjanka,
Celjski sejem, Dečkova cesta 1, Celje ki
se glasi:
»Delničar Splendor d.o.o., podajem predlog na objavljen predlog sklepa za
4. točko dnevnega reda (predlog podelitve
razrešnice upravi in nadzornemu svetu).

Št.

34 / 11. 5. 2012 /
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Predlog sklepa za 4. točko dnevnega
reda.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. ne podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu Banke Celje d.d. za
poslovno leto 2011.
Utemeljitev predloga sklepa
Banka Celje d.d., je v letu 2011 poslovala z veliko izgubo, kar za nas delničarje
ni sprejemljivo. Uprava se za izgubo opravičuje, da so za to krive slabe gospodarske
razmere, kar pa ne drži. Dejstvo je, da je kar
nekaj bank v Sloveniji poslovno leto 2011
zaključilo z dobičkom.
Torej je za izgubo banke kriva uprava in
nadzorni svet banke, ker ni kvalitetno nadzoroval uprave banke in jo spodbujal.
Ravnanje delničarja na skupščini
Delničar, Splendor d.o.o., bom na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta in bom druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za moj predlog.«
Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem na sedežu banke pod enakimi pogoji
kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na
spletni strani banke, www.banka-celje.si ter
na borznem sistemu elektronskega obveščanja, www.seonet.ljse.si.
Banka Celje d.d.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 7298/2012
Os-2328/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 7298/2012
z dne 20. 1. 2012, je bil dne 21. 3. 2012
ob 16. uri opravljen v korist upnika Zveza sistemi storitve d.o.o., Cesta talcev 69,
Kranj, proti dolžnici Nataši Petrovič Matliev,
Cankarjeva cesta 21, Tržič, zaradi izterjave
198,66 EUR s pp, rubež nepremičnine, to
je dvosobno stanovanje, velikosti 40,75 m2,
v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Cankarjeva cesta 21, Tržič,
št. stavbe: 909, št. stanovanja 101, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti
in napravami ter funkcionalnim zemljiščem,
v lasti dolžnika do celote.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 4. 2012
In 23/2008
Os-1223/12
V izvršilni zadevi upnika Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki ga
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, Svetozarevska 6,
Maribor- dostava, zoper dolžnico Dušanko
Kovačič, Goriška ul. 13, Maribor - dostava,
zaradi izterjave 23.202,61 EUR s pp, se na
podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. In 23/2008
z dne 19. 2. 2008 zarubi nepremičnina, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanje
št. 1, v pritličju stanovanjskega objekta, Goriška ulica 13, Maribor, stoječega na parc.
št. 178, k.o. Sp. Radvanje, v skupni izmeri
63,84 m2 stanovanjske površine in 1,95 m2
kletne shrambe.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 1. 2012

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Os-2564/12
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– kupne pogodbe z dne 25. 11. 1967,
sklenjene med SGP Novogradnje Tržič –
v prisilni likvidaciji kot prodajalcem in IMP
Promont, družba za poslovne storitve,
d.o.o., Pot k sejmišču 30, Ljubljana, kot
kupcem,
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 5.
2000, sklenjene med IMP Promont, družba
za poslovne storitve, d.o.o., Pot k sejmišču
30, Ljubljana kot prodajalcem in Bogomirjem
Gajser, Gubčeva ulica 4, Kranj, kot kupcem, oboje za posamezni del št. 1, ID znak
2100-571-1, stanovanje v 1. etaži, Partizanska cesta 23, Kranj, v izmeri 28,98 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Bogomirja Gajserja, roj. 4. 7. 1950,
Gubčeva ulica 4, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od obja-

ve oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 4. 2012

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
D 53/2012
Os-2061/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pok. Tomažu Česniku,
Bač 3, ki je umrl dne 1. 8. 1813, na podlagi
prvega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom
Zakona o dedovanju (ZD) s sklepom z dne
22. 3. 2012 postavilo začasnega skrbnika
zapuščine, odvetnika Milana Volka iz Ilirske
Bistrice, Bazoviška 19, ki je upravičen, da
v imenu dedičev toži ali je tožen, da izterjuje terjatve in izplačuje dolgove in sploh, da
zastopa dediče.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 22. 3. 2012
IV P 218/2010
Os-4852/11
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
opr. št. IV 218/2010 z dne 28. 9. 2011 toženi
stranki Piri Halilu postavilo začasnega zastopnika, odvetnico Jelko Sajovic, Jezerska
cesta 41, Kranj, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena ZPP.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdnem postopku pred
Okrožnim sodiščem v Kranju, IV P 218/2010
vse dotlej, dokler tožena stranka ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 9. 2011
P 494/2011
Os-1537/12
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke 1. mld. Clara Stubičar
Kocjan in 2. mld. Claudy Stubičar Kocjan, ki
ju zastopa zakonita zastopnica mati Alenka
Stubičar, vse Pece 4, Grosuplje, njo pa zastopa Irena Kočevar, odvetnica v Ljubljani,
zoper toženo stranko Dušana Kocjan, neznan, zaradi določitve preživnine, dne 13. 2.
2012 sklenilo:
Za začasno zastopnico tožene stranke
se imenuje odvetnica Barbara Korošec, Resljeva cesta 25, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2012
VL 108484/2008
Os-2366/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3,
Ljubljana, proti dolžnici Doris Čurin, Dvor-

žakova 5, Maribor - dostava, ki jo zastopa
zakoniti zastopnik odv. Biserka Grmek, Ul.
heroja Bračiča 22, Maribor, zaradi izterjave
891,19 EUR, sklenilo:
dolžnici Doris Čurin, Dvoržakova 5, Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Biserka Grmek, Ul. heroja Bračiča 22, 2000
Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2012
VL 156934/2010
Os-2391/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Potočan Bojana – odvetnica, Dalmatinova
ulica 7, Ljubljana, proti dolžnici Tatjani Drobac, Ulica Hermana Potočnika 11, Ljubljana,
ki jo zastopa zakoniti zastopnik odv. Mitja
Inkret, Tivolska cesta 48, Ljubljana, zaradi
izterjave 1.052,60 EUR, sklenilo:
dolžnici Tatjani Drobac, Ulica Hermana Potočnika 11, 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.
Mitja Inkret, Tivolska cesta 48, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2012
VL 17486/2012
Os-2419/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3A,
Koper – Capodistria, proti dolžniku Gianniju
Norbedo, Spodnje Škofije 18A, Škofije, ki
ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Peter Kos, Vojkovo nabrežje 23, Koper, zaradi
izterjave 740,61 EUR, sklenilo:
dolžniku Gianniju Norbedo, Spodnje
Škofije 18A, Škofije, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Peter Kos, Vojkovo nabrežje 23,
Koper.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
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blaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2012
VL 91698/2011
Os-2422/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Potočan Bojana, odvetnica, Dalmatinova
ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Draženu
Ivkovič, Dolenjska cesta – DE 21, Ljubljana,
ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik
Samo Jeras, Tolstojeva 4, Ljubljana, zaradi
izterjave 294,46 EUR, sklenilo:
dolžniku Draženu Ivkovič, Dolenjska
cesta – DE 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 odvetnik Samo Jeras, Tolstojeva 4, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2012
VL 162209/2010
Os-2453/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Porsche Zavarovalno zastopništvo, Zavarovalno zastopniška družba,
d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga
zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan
in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, proti dolžniku Gregorju Jamar,
Jamova cesta 66, Ljubljana, ki ga zastopa
začasni zastopnik Andrej Krašek, Cigaletova 7, Ljubljana dostava, zaradi izterjave
796,38 EUR, sklenilo:
dolžniku Gregorju Jamar, Jamova
cesta 66, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Andrej Krašek, Cigaletova 7, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2012
P 92/2011
Os-2184/12
Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi prvega odstavka in 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki, Gregorju Cerkveniku,
Blaževa ulica 8, Škofja Loka, v pravdnem
postopku, opr. št. P 92/2011, zaradi plačila
16.309,31 EUR s pp, postavilo začasnega
zastopnika Tomaža Piska, odvetnika v Škofji

Loki. Postavljen zastopnik bo zastopal toženca v postopku, dokler toženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 4. 4. 2012

Oklici dedičem
D 17/2012
Os-2458/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Pavli
Žnidarec, rojeni 30. 12. 1937, državljanki
Republike Slovenije, samski, umrli 4. 12.
2011, nazadnje stanujoči Cesta XIV. divizije
23, Štore.
Po zapustnici je nastopilo dedovanje na
podlagi oporoke. O veljavnosti oporoke se
morajo izjaviti dediči, ki bi za dedovanje po
zapustnici prišli v poštev, če bi nastopilo zakonito dedovanje. V obravnavanem primeru
so to dediči II. dednega reda (starši, bratje
in sestre oziroma nečaki), saj je zapustnica
bila samska in ni imela potomcev. Zapustničina mati Ana Žnidarec je že pokojna, po
podatkih sodišča je bila samska in je bila
zapustnica njena edina potomka. Sodišču
podatki o drugih morebitnih zapustničinih
dedičih II. dednega reda niso znani.
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 Republike Slovenije. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 4. 2012
D 275/2011
Os-1495/12
Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče
zapuščinski postopek po pokojnem Martinu Urbanija, rojen neznanega dne, umrlega
25. 4. 1960, nazadnje stanujočega Pogled,
Moravče ter po pokojni Julijani Urbanija, rojena neznanega dne, umrla 25. 4. 1960,
nazadnje stanujoča Pogled, Moravče.
Pozivajo se neznani dediči po obeh pokojnikih, da se v roku 1 leta od objave tega
oklica priglasijo pri tukajšnjem sodišču k dedovanju.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 1. 2012
D 53/2012
Os-2030/12
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici
je v teku zapuščinski postopek po pok. Tomažu Česniku iz Bača 3, ki je umrl dne 1. 8.
1813 (razglasitev za mrtvega).
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se v roku
enega leta od objave tega oklica priglasijo
sodišču. Po poteku tega roka bo sodišče
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opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 19. 3. 2012
D 27/2012
Os-2058/12
Pri Okrajnem sodišču v Litiji je v teku zapuščinski postopek po Štefaniji Koderman,
hčeri Antona Tršinarja, roj. 26. 12. 1923,
drž. RS, vdovi, umrli 28. 12. 1923, nazadnje
stan. Vače 44, Litija.
Sodišče poziva dediče, da se v roku
enega leta od objave tega oklica prijavijo
sodišču kot dediči in sporočijo svoje sedanje osebne podatke in naslove bivališča.
Po preteku tega roka bo sodišče zaključilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi razpoložljivih podatkov.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 13. 3. 2012
II D 999/2011
Os-2370/12
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Ornik Ivanu,
rojenem 17. 12. 1928, nazadnje stanujočem
v Mariboru, Ulica Šercerjeve brigade 22, ki
je umrl 10. 5. 2011.
Sodišče poziva morebitno dedinjo zapustnikovo hči Silvo, verjetno rojeno leta 1955,
z morebitnim dekliškim priimkom Mohorko
(drugi podatki niso znani), da se priglasi
v zapuščinski postopek in predloži dokazila o tem, da izpolnjujejo pogoje dedovanja
v zapuščinskem postopku po pokojnem Ornik Ivanu.
Po preteku enega leta pa sodišče opravi
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 4. 2012

Kolektivni delovni spori
X Pd 1292/2011
Os-2569/12
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden
kolektivni delovni spor med predlagateljem
Sindikat državnih organov, Dalmatinova 4,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Ivan Stošič
iz Ljubljane in nasprotnim udeležencem RS,
Vlada RS, Gregorčičeva 22, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo RS, zaradi
kršitve izvajanja kolektivne pogodbe.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku, ali s pisno
vlogo.
Poravnalni narok in prvi narok za glavno
obravnavo je razpisan na dan 4. 6. 2012 ob
9. uri, v razpravni dvorani 3/III. nadstropje
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno
na oglasni deski tega sodišča dne 7. 5. 2012.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2012
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Babič Mirjana, V zavoju 32C, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500015435, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑198
Begić Ahmo, Štrekljeva ulica 24, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500108065,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑207
Bistan Gorazd, Ulica 8. februarja 57D,
Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno
polico, št. 50500018858, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑226
Borak Tadej, Zg. Senarska 40, Sveta
Trojica v Slovenskih goricah, zavarovalno
polico, št. 50500112184, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑200
Brglez Andrej, Malo Tinje 6, Zgornja Ložnica, zavarovalno polico, št.
50500050688, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑256
Čerič Dušan, Dupleška cesta 146, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500081187,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑191
Derlink Janko, Trata 20, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 50500085801,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnk‑326886
Derlink Polonca, Trata 20, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 50500085797,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnl‑326885
Gomizelj Štefanija, Žnidarčičeva 28,
Šempeter pri Gorici, zavarovalno polico,
št. 50500000893, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnh‑326889
Gornik Martina, Levčeva 17, Mengeš,
zavarovalno polico, št. 50500053701, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnh‑326864
Jereb Anja, Velika Ligojna 40, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 50500039229,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gno‑326857
Jodl Vilma, Gasilska ulica 9, Selnica ob Dravi, zavarovalno polico, št.
70000013197, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑206
Kerec
Jožica,
Spodnja
Polskava 276, Pragersko, zavarovalno polico, št.
50500077396, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑243
Kiselak Marija, Obala 128, Portorož - Portorose, zavarovalno polico, št.
50500057371, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gno‑326982

Kogovšek Tomaž, Dantejeva 21, Izola Isola, zavarovalno polico, št. 50500051934,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnu‑326851

Peterkovič Marija, Gornji Lenart
23A, Brežice, zavarovalno polico, št.
D4412384, izdala zavarovalnica Triglav
d.d. gnr‑326879

Kokalj
Lovro,
Partizanska
cesta 46, Kranj, zavarovalno polico, št.
50500084014, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnn‑326883

Poznič Vid, Kapla 10, Tabor, zavarovalno polico, št. 50500041027, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnc‑326844

Kokol Danijel, Zrkovci 48, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500045495,
50500111908, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑193
Kos Leon, Andrenci 76, Cerkvenjak, zavarovalno polico, št. 50500051624, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑259
Košenina Bogdan, Dolenja vas 166, Prebold, zavarovalno polico, št. 50500077999,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑216
Kramberger Uroš, Jurovska cesta 9, Lenart v Slovenskih goricah, zavarovalno polico, št. 50500026415, izdala zavarovalnica
KD Življenje. m‑210

Rošer Uroš, Tomšičeva 23, Velenje,
zavarovalno polico, št. 50500035194,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnv‑326850
SAFE Invest-mreža d.o.o., zavarovalniško zastopanje, d.o.o., Osojnikova 3-5,
2250 Ptuj, zavarovalne police Zavarovalnice Maribor d.d., Cankarjeva 3, 2000
Maribor po številkah (šifra 607): 5434757,
5434758, 5434759, 5434760, 5434761,
5434762, 5434763, 5434764, 5434765,
5769702, 5769703, 5769704, 5769705,
5769706. Ob‑2574/12
Šlajmer Fedor, Turnerjeva 41, Maribor,
zavarovalno polico, št. 40301004665, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑187

Kranjc
Drago,
Dolenje
Vrhpolje 14, Šentjernej, zavarovalno polico, št.
50500046235, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gng‑326890

Šlamberger Andreja, Skorba 2B, Hajdina, zavarovalno polico, št. 70000012665
(FP virtuoz), izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnq‑326855

Mačkovšek Darinka, Globoko 23A,
Šmarje pri Jelšah, zavarovalno polico, št.
50500103562, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnz‑326871

Šturm Peter, Žabnica 65, Žabnica, zavarovalno polico, št. 50500085866, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnv‑326975

Mesarec Jernej, Dupleška cesta
58F, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500114645, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnf‑326866
Munda Marjan, Partizanska cesta 59, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500056088, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑258
Ogorevc Melita, Pišece 61B, Pišece, zavarovalno polico, št. 50500023074, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnt‑326852
Pavlič Mateja, Brezina 5B, Brežice, zavarovalno polico, št. 50500023249, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gns‑326978
Perkovič Simon, Kraigherjeva 30, Celje, zavarovalno polico, št. 50500097284,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gne‑326867
Perkovič Simon, Kraigherjeva 30, Celje, zavarovalno polico, št. 50500097329,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnd‑326868
Peršuh Edita, Ptujska cesta 36, Rače,
zavarovalno polico, št. 50500016457, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑254

Terčak Leljak Janja, Meljski hrib 93, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500016414,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑233
Terčak
Leljak
Gordan,
Meljski
hrib 93, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500008372, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑234
Turkuš Olena, Langusova ulica 13B,
Ptuj, zavarovalno polico, št. 50500094071,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnm‑326884
Uršič Marjan, Ob grabnu 25, Vodice,
zavarovalno polico, št. 5050030777, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnt‑326877
Veit Sebastijan, Ciglence 59, Spodnji Duplek, zavarovalno polico, št.
50500083647, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑189
Vindiš Vera, Brodarjev trg 13, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500068050, izdala zavarovalnica Svet zavarovanj (zavarovalno zastopniška družba). gnh‑326989
Vojnović Milenko, Cankarjeva cesta 2C, Velenje, zavarovalno polico, št.
50500002443, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑238
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Vrecl Majda, Zrkovci 66, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500073506, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑194

Fritz Lucija, Vinarje 53, Maribor, spričevalo 4. letnika SŠGT Maribor, poklic turistični tehnik, izdano leta 2008. m‑232

Spričevala preklicujejo

Grobelnik Marko, Kajuhova 21, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2008. m‑223

Auer Nejc, Ulica Planinčevih 40, Miklavž
na Dravskem polju, maturitetno spričevalo
Ekonomske gimnazije v Mariboru, izdano
leta 2008. m‑240
Bačar Blaž, Vrhe 15, Novo mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2006,
2007. gne‑326846
Boršić Dejan, Solteska cesta 46, Rogaška Slatina, maturitetno spričevalo Srednje
strojne in poslovne šole Maribor, izdano
leta 2007. m‑197
Burjan Branko, Hajdoše 52A, Hajdina, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za miličnike kadete, izdano leta 1979.
gng‑326865
Butala Barbara, Mirana Jarca 13, Črnomelj, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Sevnica. gne‑326992
Butala Barbara, Mirana Jarca 13, Črnomelj, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Sevnica. gnd‑326993
Butala Barbara, Mirana Jarca 13, Črnomelj, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Sevnica. gnc‑326994
Cajnko Andrej, Nova vas 100, Ptuj, spričevalo - zaključno Strojne šole Ptuj, smer
avtoklepar, izdano leta 1998. m‑208
Cesnik Damjan, Lackova cesta 162,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, smer mehanik vozil in voznih sredstev, izdano leta 1997. m‑220
Cotič Nastja, Budičinova 3, Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo Gimnazije
Koper, izdano leta 2003. gng‑326990
Čolnik Darko, Ulica talcev 20, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo – zaključno
ŠAKC Maribor, smer avtomehanik – delovodja, izdano leta 1982. m‑204
Dolajš Žan, Strma pot 7, Šentilj v Slovenskih goricah, obvestilo o uspehu za 4.
letnik SERŠ - Teh. gimnazija, izdano leta
2010. m‑199
Emeršič Milan, Podpeč ob Dravinji 10,
Loče pri Poljčanah, diplomo Srednje elektro, kovinarske, naravoslovne in računalniške šole, smer – oblikovalec kovin (Zreče),
izdana leta 1981. gnj‑326987
Ferk Constanca, Strossmayerjeva 31,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje medicinske šole v Mariboru, izdano leta 1981. m‑235
Ferk Constanca, Strossmayerjeva 31,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje medicinske šole v Mariboru, izdano leta 1982. m‑203
Firšt Angelca, Dol. Brezovica 9, Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole Sevnica, izdano leta 1999.
gnq‑326880

Habič Urša, Katreževa pot 21, Ljubljana – Črnuče, indeks, št. 71050370, izdala Biotehniška fakulteta, leto izdaje 2005.
gni‑326888
Hlebič Mateja, Meljski hrib 12, Maribor,
indeks, št. 13010115150, izdala IC Piramida – višja strokovna šola MB. m‑257
Hočevar Branko, Selanov trg 2, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega
centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano leta 1984, 1985. gny‑326872
Horjak Slavica, Mrzla Planina 17, Zabukovje, spričevalo 6. razreda Osnovne
šole 14. divizije Senovo, izdano leta 1993.
gni‑326863
Hrast Veselko, Keleminova ulica 7, Maribor, diplomo o zaključnem izpitu SERŠ v
Mariboru, poklic elektrikar energetik, izdana leta 1985. m‑218
Hrustanović Jasna, Horinjska 46, Orehova vas, spričevalo o poklicni maturi Srednje zdravstvene šole v Mariboru, izdano
leta 2002. m‑225
Huzjak Gašper, Ulica Hermana Potočnika 23, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 2004. gnp‑326981
Ifko Barbara, Ulica Luke Kruniča 12,
Miklavž na Dravskem polju, indeks, št.
30800949, izdala Medicinska fakulteta v
Mariboru. m‑250
Janša Katja, Lesno Brdo 5, Ljubljana,
indeks, izdala Ekonomska šola Ljubljana,
leto izdaje 2010. gnk‑326986
Jašarević Kenan, Ulica Ubalda Vrabca 16, Maribor, maturitetno spričevalo in
obvestilo o opravljenih predmetih Srednje
gradbene šole, program teh. gimnazija,
Maribor, izdano leta 2007. m‑246
Junger Dušan, Pri viaduktu 6, Ruše,
spričevalo – zaključno Srednje šole šolskega centra Ptuj, smer oblikovalec kovin
– strugar, izdano leta 1991. m‑241
Jurešić Mario, Rimska cesta 2, Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strokovne in poklicne šole Bežigrad, izdano
leta 2006. gnb‑326870
Kišiček Zlatko, Veliki Grabičani 57,
48312 Rasinje, Hrvaška, spričevalo – zaključno SKSMŠ v Mariboru, poklic oblikovalec kovin, izdano leta 1986. m‑219
Kocet Patrik, Slomškovo naselje 40,
Lendava - Lendva, spričevala 1., 2., 3. in
4. letnika DSŠ Lendava, izdana leta 2007,
2008, 2009, 2010. gnf‑326891
Korez Tjaša, Starošince 27, Cirkovce,
maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene
kozmetične šole Maribor, smer kozmetični
tehnik, izdano leta 2010. m‑188
Korošec Emilija, Grogova 9, Slovenska
Bistrica, spričevalo – zaključno Frizerske
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šole Maribor, smer frizer, izdano leta 1979.
m‑242
Kos Boštjan, Markovičeva 15, Maribor,
spričevalo – zaključno Srednje gradbene
šole Maribor, smer avtoličar, izdano leta
1998. m‑228
Kraner Janez, Poljska cesta 28, Spodnji
Duplek, diplomo SKSMŠ v Mariboru, poklic
ključavničar, izdana leta 1988. m‑248
Kuhar Borut, Metava 46A, Malečnik, diplomo zaključnega izpita SERŠ Maribor,
izdana leta 1991. m‑201
Kurbus Zvonko, Lutverci 78, Apače,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne in tekstilne šole Murska Sobota,
izdano leta 1993. gnp‑326881
Lednik Gregor, Hermankova ulica 8,
Maribor, maturitetno spričevalo I. gimnazije v Mariboru, št. 949, izdano leta 1999.
m‑247
Lešnik Jasmina, Jareninski dol 64, Jarenina, spričevalo – zaključno Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 2006.
m‑245
Levanič Kristijan, Prvomajska ulica 7,
Slovenska Bistrica, spričevalo – končno Biotehniške šole Maribor, smer veterinarski
tehnik, izdano leta 2011. m‑217
Lobe Nika, Zgornje Pirniče, Medvode, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 2010. gne‑326842
Logar Kaja, Dobruša 6A, Vodice, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Vodice,
izdano leta 2010. gnm‑326859
Lojk Mitja, Bilje 85B, Renče, diplomo
TŠC Branko Brelih, Nova Gorica – vzdrževalec vozil in strojev, leto izdaje 1986.
gnf‑326991
Lovrec David, Jiršovci 24, Destrnik, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
Srednje kmetijske šole, izdano leta 2008.
gnb‑326845
Mihalič Tomaž, Kozjak nad Pesnico
70A, Zgornja Kungota, spričevalo o zaključeni Srednji gradbeni šoli, poklic avtoličar,
izdano leta 2000. m‑230
Mulec Aleš, Ulica Veljka Vlahovića 71,
Maribor, spričevalo – zaključno Srednje
šole kmetijske mehanizacije v Mariboru,
izdano leta 1992. m‑195
Muskovič Peter, Šentiljska cesta 15,
Maribor, maturitetno spričevalo Srednje
strojne, tekstilne in elektro šole v Mariboru, poklic tekstilni tehnik, izdano leta 1983.
m‑212
Nađfaluši Zora, Na brežini 30, Ljubljana – Črnuče, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1972, izdano na ime Zora Fenko.
gnl‑326860
Najdeska Ivana, Cesta II. grupe odredov 62 d, Ljubljana, indeks, št. 27111187,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnq‑326984
Ogrizek Emil, Zg. Hajdina 11C, Hajdina,
spričevalo – zaključno Trgovske šole Ptuj,
smer prodajalec, izdano leta 2002. m‑186
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Ojsteršek Janja, Proseniško 94, Šentjur,
diplomo Srednje agroživilske šole Maribor,
smer slaščičar, izdana leta 1987. m‑213
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Maribor, poklic slikopleskar - črkoslikar, izdano leta 2004. m‑214

Omerzel Tara, Novovaška cesta 64,
Žiri, indeks, št. 29008060, izdala Naravoslovno tehniška fakulteta, leto izdaje 2011.
gnu‑326876

Škrlec Vesna, Cesta ob Barju 40, Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole, Ljubljana, št. 110,
izdano leta 1984, izdano na ime Paradžik.
gnd‑326893

Orlović Ivana, Majeričeva 12, Maribor,
maturitetno spričevalo I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2008. m‑227

Špiler Jure, Zdolska cesta 11, Krško,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Krško
- Sevnica, izdano leta 2010. gne‑326892

Perčec Marjan, Biš 36B, Trnovska vas,
potrdilo o opravljenem izpitu za varno delo
s traktorjem in traktorskimi priključki Srednješolskega centra Ptuj, izdano leta 1991.
m‑239

Todorović Violeta, Tyrševa 7, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta
2001. m‑209

Pestivšek Marjan, Zrkovska cesta 46A,
Maribor, spričevalo – zaključno Gradbenega šolskega centra Maribor, poklic soboslikar, izdano leta 1977. m‑231
Petrič Tina, Kuratova 28, Kranj, spričevali 1. in 2. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, izdani 1991 in
1992. gnn‑326983
Progar Sonja, Vregova ulica 5, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tiska in papirja, izdano na ime Sonja
Strnad. gnn‑326887
Puhar Anja, Puhova ulica 8, Ljubljana,
spričevali 2. in 4. razreda OŠ Milana Šuštaršiča, izdani leta 2006, 2008. gns‑326853
Pukšič Doroteja, Biš 41, Trnovska vas,
spričevalo 3. letnika III. gimnazije Maribor,
št. II/430, izdano leta 2010. gnr‑326854
Rojko Sabina, Spodnje Dobrenje 18,
Pesnica pri Mariboru, spričevalo 3. letnika
III. gimnazije MB – predšolska vzgoja, izdano leta 2008. m‑252
Ručman Suzana, Krmelj 90, Krmelj,
indeks, št. 01008234, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2008.
gnr‑326979
Seferović Nazifa, Ulica Ruške čete 12,
Ruše, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole Maribor, smer predilec,
izdano leta 1995. m‑251
Slemnik Gregor, Pernica 29T, Pernica,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ v Mariboru, poklic rač. tehnik, izdano leta 1991.
m‑221
Stanković Janina, Limbuška cesta 36,
Maribor, maturitetno spričevalo Srednje
zdravstvene šole Maribor, smer tehnik
zdravstvene nege, izdano leta 2008. m‑202
Šabić Maja, Molska cesta 2, Log pri Brezovici, spričevalo 2. letnika Srednje upravno-administrativne šole, izdano leta 1992,
izdano na ime Hosnar. gno‑326957
Šegula Barbara, Klinetova ulica 14, Maribor, spričevalo – zaključno Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1999.
m‑244
Šibolt Marjan, Smolnik 5, Ruše, diplomo Železniške srednje šole DE izob. učencev in drugih udelež. izobraž. v Mariboru.
m‑190
Škofič David, Ulica Rose Luxemburg 43,
Maribor, spričevalo – zaključno Srednje
gradbene šole – poklicne in strokovne šole

Toš Danijel, Kukava 77, Juršinci, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole
Maribor, smer gradbeni tehnik, izdano leta
2000. m‑185
Velše Nataša, Seidlova 54, Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Novo mesto, izdano leta 2003.
gnd‑326843

Čufar Kristina, Tržna ulica 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20060060, izdala
Pravna fakulteta. gnv‑326875
Debelak Mojca, Grič, Cesta II/3, Ribnica, študentsko izkaznico, št. 19406405,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gns‑326953
Forjanič Rene, Ulica bratov Potočnikov 19, Brezovica pri Ljubljani, študentsko
izkaznico, št. 19424481, izdala Ekonomska
fakulteta v Ljubljani. gnv‑326950
Goran Kasapović s.p., Brodarjev trg 1,
Ljubljana, taksi licenco, številka 012253,
izdana 18. 7. 2011, reg. št. LJ TM-210.
gnw‑326874
Gradišar Srečko, Magajnova ulica 2,
Ljubljana, žig podjetja GELAK trgovina na
debelo in drobno, d.o.o. Ljubljana, Magajnova 2. gnf‑326849
Grižančič Sabina, Dekani 116, Dekani,
študentsko izkaznico, št. 18040529, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gni‑326988

Vidovič Alojz, Pivola 89, Hoče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje železniške
šole Maribor, smer železniški transpotni
tehnik vleke, izdano leta 1993. m‑192

Hafner Saša, Šempetrska ulica 27,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 01007207,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnx‑326873

Vogrinčič Aleksander, Mahovci 7A, Apače, spričevalo 1. letnika SERŠ v Mariboru, smer teh. gimnazija, izdano leta 2002.
m‑236

Hohler Jan, Fošt 21, Oplotnica, dijaško izkaznico, izdala SERŠ v Mariboru, št.
1001739. m‑222

Vuk Nada, Hrastovec 24G, Zavrč, spričevala1., 2., 3. in 4. letnika ter zaključno
spričevalo Ekonomske šole Ptuj, smer ekonomski tehnik I, izdana leta 1993, 1994,
1995, 1996. m‑237
Zavernik Urška, Trubarjeva ulica 3,
Benedikt, spričevalo 7. razreda Osnovne
šole Franca Rozmana Staneta, izdano leta
2010. m‑224
Zupanec Mateja, Podjavorškova 7, Celje, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdrav. – kozmetični
tehnik, izdano leta 2002. m‑196

Drugo preklicujejo
Avansis transport d.o.o., Cesta IV.
Prekomorske 61, Ajdovščina, licenco
skupnosti, št. - E005303, izdana pri
Gospodarski zbornici Ljubljana, in licenco
skupnosti blaga, št. 001/314441, reg. št
GO-KA-039, aktivna od 15. 11. 2011
izdana pri Gospodarski zbornici Ljubljana.
gnp‑326956
Avtoprevozništvo Žagar Dušan s.p.,
Vaška cesta 121, Uršna sela, dovolilnice
Belorusija/tranzitna, št. 2470690, Ukrajina/
tranzitna, št. 1895777 (1893580), Rusija/3.
države, št. 559756 (559518), Rusija/bilaterarna št. 551657. gnb‑326974
Boštjan Maček s.p., Ulica talcev 5, Šentjur, CEMT dovolilnico, št. 448, in pripadajoči zvezek. gng‑326869
Brus Marjetica, Vrhnika 49, Stari trg pri
Ložu, študentsko izkaznico, št. 89101015,
izdala UP FAMNIT. gnq‑326955

Ifko Barbara, Ulica Luke Kruniča 12,
Miklavž na Dravskem polju, študentsko izkaznico, št. 30800949, izdala Medicinska
fakulteta v Mariboru. m‑249
Jagodić Željko, Neubergerjeva 25, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gnl‑326985
Kastelic Aleša, Nušičeva ulica 4, Celje, študentsko izkaznico, vpisna številka
11070121, Zdravstvene fakultete, dekliški
priimek Ademović. gnj‑326862
Kominkova Magda, Topniška 41, Ljub
ljana, študentsko izkaznico, št. 90051195,
izdala Fakulteta za družbene vede.
gnq‑326980
Limo Dženan, Kralja Tvrtka 45, 71300
Visoko, Bosna in Hercegovina, voznikovo
kartico, št. 1070500028997001, izdajatelj
Cetis d.d. gnp‑326856
Malinović Duška, Moste 39, Žirovnica,
študentsko izkaznico, št. 09995505, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož. gnr‑326954
Manfred Jakop, Biš 68, Trnovska vas,
potrdilo za varno delo s traktorjem, veljavno
od 1988, izdajatelj SŠC Ptuj, Srednja kmetijska šola Ptuj, leto izdaje 1988. gnn‑326858
Mrša Boris, Zaton, Mrša Mate 18, 22000
Šibenik, Hrvaška, certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji, veljaven od 25. 4. 2008,
izdajateljica GZS, Center za poslovno
usposabljanje, št. 1108/8400.002.4.1, leto
izdaje 2008. gno‑326882
Paulinič Alisa, Hočko Pohorje 11A,
Hoče, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija
Maribor, št. 2212. m‑253
Peinkiher Marjan, Ulica Kirbiševih 4G, Maribor, voznikovo kartico, št.
107050000336001, izdajatelj Cetis d.d.
m‑211
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Protelum d.o.o., Tomačevo 1, Ljubljana,
TIR certifikat za pol prikolico, registracija
U4-34 LJ, št. certifikata K-207/08, izdala
Carinska uprava. gnh‑326847
Protelum d.o.o., Tomačevo 1, Ljubljana,
Cemt dovolilnico, št. 00415, in Cemt zvezek št., 00415, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnc‑326848
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico
javnega uslužbenca Pečnik Dušana, zap.
št. 968, izdano dne 2. 4. 2002, in pooblastilo za nošenje orožja, izdano na ime Pečnik
Dušan, zap. št. 246. Ob‑2575/12
Roman Kužnik s.p., Breg pri Kočevju
3A, Stara Cerkev, potrdilo za voznika Žarka
Markovič, št. 006237/AD26-2-2600/2011, z
veljavnostjo 15. 6. 2011. gnt‑326977
Sambolec Srečko, Kajuhova 7, Kidričevo, vozniško potrdilo za vožnjo viličarja, št.
1041, izdano v Mariboru, leta 2002. m‑205
Slanšek Matic, Kešetovo 10A, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 93615218, izdala Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru.
m‑229
Stibilj Anej, Ulica Maksa Valentinčiča 1, Solkan, študentsko izkaznico, št.
23110476, izdala Fakulteta za strojništvo
v Ljubljani. gns‑326878
Thomas Puhov, Kajuhova 7, Portorož
- Portorose, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Piran. gnk‑326861
Tlaker Tomaž, Juvanje 21, Ljubno
ob Savinji, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500010419000, izdal Cetis d.d.
gnu‑326976
Zore Žan, Mariborska cesta 76A, Celje,
študentsko izkaznico, št. 93639195, izdala
FKKT Maribor. m‑255
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