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Javni razpisi
Ob-2694/12
Obvestilo
Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih, objavljen dne 3. 6. 2011,
v Uradnem listu RS, št. 43/11, spremenjen
dne 29. 7., v Uradnem listu št. 60/11 in dne
16. 12. 2011, v Uradnem listu št. 103/11, se
zapre zaradi porabe sredstev.
Zaradi zaprtja razpisa se vse prispele
vloge po prvem odpiranju neodprte vrnejo
pošiljateljem.
Ostale določbe javnega razpisa ostanejo
nespremenjene.
Sprememba bo objavljena tudi na spletnih straneh: http://www.mvzt.gov.si in
http://www.mgrt.gov.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo
Ob-2649/12
Dopolnitev
V javnem razpisu za javno zbiranje ponudb za odprodajo enosobnega stanovanja
št. 21 v V. nadstropju stavbe, na naslovu Ulica Mirka Pirca 7, 6210 Sežana, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 30/12 z dne 26. 4.
2012, Ob-2372/12, se ponudnikom omogoči
ponovni ogled stanovanja.
Ponovni ogled stanovanja bo dne 21. 5.
2012, s pričetkom ob 10. uri pred vhodom
v stavbo Ulica Mirka Pirca 7, 6210 Sežana.
Vsa ostala določila razpisa ostanejo nespremenjena.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Št. 5100-1/2013-4

Ob-2679/12

Podaljšanje roka
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije podaljšuje prijavni
rok zaradi uskladitve razpisa s francosko
stranjo. V javnem razpisu za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih
2013–2014, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 12/12 z dne 17. 2. 2012, pod
številko objave Ob-1499/12, se spremenita
10. točka in 11. točka razpisa tako, da se
podaljša rok za predložitev prijav:
Točka 10: Rok za predložitev prijav je
29. 5. 2012, do 12. ure. Prijava (eObrazec)
ali pisna oblika je oddana pravočasno, če
prispe na Javno agencijo za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, do torka, 29. 5. 2012, najkasneje
do 12. ure.

Točka 11: Odpiranje prijav bo 5. 6. 2012,
ob 10. uri, v prostorih agencije.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 6150-4/2012/10
Ob-2680/12
Na podlagi 4. in 4.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10
– ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS) ter Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10,
4/11, 22/12 – ZUKN-C) in Sklepa Vlade Republike Slovenije o začasnem zadržanju izvrševanju proračuna države za leto 2012
št. 41003-11, z dne 12. 1. 2012 in v skladu
z Uredbo o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje programskih
vsebin medijev (Uradni list RS, št. 78/06,
4/11, 8/12), Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah
(Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05),
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS objavlja
redni letni javni projektni razpis
za sofinanciranje programskih vsebin
medijev v letu 2012 (JPR –MV–2012)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Namen, predmet in cilij razpisa
Namen tega razpisa je sofinanciranje
oziroma podpora ustvarjanju in razširjanju
programskih vsebin medijev, ki so v skladu s 4. členom ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju
medijev.
Predmet razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:
– tiskanih medijev;
– radijskih programov;
– televizijskih programov;
– elektronskih publikacij.
S tem razpisom se sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin:
– pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: tematski članki, analize, reportaže, raziskovalno novinarski projekti in druge
vsebine, primerne za objavo v tiskanih medijih in elektronskih publikacijah, ter književna
ali gledališka dela, prirejena za elektronske
publikacije;

– pri radijskih in televizijskih programih:
informativne, kulturne, kulturno-zabavne,
umetniške, izobraževalne, strokovne, znanstvene, otroške in mladinske oddaje, oddaje namenjene starostnikom ter otrokom
in odraslim s posebnimi potrebami ter književna ali gledališka dela, prirejena za radio
in televizijo.
Cilji razpisa:
1. zagotavljanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in do obveščenosti preko programskih vsebin objavljenih
v medijih – splošno informativne vsebine (za
radijske in televizijske medije so to splošno
informativne oddaje);
2. zagotavljanje pluralnosti in raznovrstnosti medijskih vsebin preko programskih
vsebin, objavljenih v medijih, posebej še
vsebin, ki so namenjene otrokom in mladostnikom, starostnikom ter otrokom in odraslim s posebnimi potrebami;
3. ohranjanje slovenske nacionalne in
kulturne identitete ter jezika, vzpodbujanje
kulturne ustvarjalnosti na področju medijev ter kulture javnega dialoga, utrjevanje
pravne in socialne države ter razvoj izobraževanja in znanosti prek programskih vsebin (kulturnih,izobraževalnih,znanstvenih,
mladinskih,otroških …) objavljenih v medijih.
3. Pogoji sodelovanja na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo:
– izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji
radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave
razpisa v Uradnem listu RS vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike
Slovenije(v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), razen izjem navedenih v nadaljevanju
razpisa. Prijavitelj mora biti vpisan v razvid
medijev med celotnim postopkom javnega
razpisa oziroma do dokončanja sofinanciranega projekta,
– pravne in fizične osebe, ki so registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma
radijskih programov (v nadaljevanju: prijavitelj, neodvisni producent) na dan objave
razpisa v Uradnem listu RS in katerih projekt
bo uvrščen v programsko shemo izdajatelja, najkasneje v roku 1 leta po dokončanju
projekta.
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije.
Prijavitelj lahko na javni razpis prijavi
samo en projekt.
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Kolikor prijavitelj prijavi več kot en projekt
(pošlje več vlog) se bo obravnavala le tisti
vloga, ki bo prispela prva, vse naslednje
vloge pa bodo zavržene. V primeru, da je
oddanih več vlog istočasno, bodo zavržene vse vloge, razen če gre za dopolnitve
vloge, kar mora biti označeno na ovojnici.
Kolikor bo prijavitelj v eni vlogi poslal več
projektov, bo vloga zavržena. Za isti projekt
na razpis poda vlogo le en prijavitelj, kolikor
bo prijaviteljev za isti projekt več, bodo vse
vloge zavržene.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta je največ 50 % vseh predvidenih stroškov izvedbe projekta iz sredstev
državnega proračuna.
Status izdajatelja programov posebnega pomena mora biti pridobljen najkasneje
na dan objave razpisa v Uradnem listu RS
(velja samo za izdajatelje radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega,
regionalnega, študentskega in nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa).
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, se zavržejo.
Do sredstev niso upravičeni:
– projekti slovenskih avdiovizualnih del,
kot so celovečerni TV filmi, kratko in srednjemetražni dokumentarni filmi, kratko in
srednjemetražni igrano-dokumentarni filmi,
kratko in srednjemetražni eksperimentalni
in animirani filmi, kulturno-umetniške in razvedrilne serije in nanizanke;
– javni zavod Radiotelevizija Slovenija;
– projekti, ki niso namenjeni objavi v medijih (mediji po tretjem odstavku 2. člena
ZMed niso bilteni, katalogi ali drugi nosilci
objavljanja informacij, ki so namenjeni izključno oglaševanju, poslovnemu komuniciranju, izobraževanemu procesu ali notranjemu delu gospodarskih družb, zavodov in
ustanov, društev, političnih strank, cerkvenih
in drugih organizacij, šolska glasila, Uradni
list Republike Slovenije, uradna glasila lokalnih skupnosti in druge uradne objave,
plakati, letaki, prospekti in transparenti, ter
video strani brez žive slike – t. i. neplačana
obvestila);
– prijavitelji, ki nimajo izpolnjenih vseh
pogodbenih obveznosti (ugotovljenih s pravnomočno odločbo) do Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ali njegovega proračunskega uporabnika;
– prijavitelji, ki so za isti projekt že pridobili najmanj 50 % sofinancirane predračunske vrednosti projekta iz državnega proračuna;
– prijavitelji, ki so v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali likvidacije.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago
prejemnikom
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je
2.300.000 EUR oziroma toliko, kolikor bo
v okviru razpoložljivih sredstev po sprejemu
rebalansa Proračuna Republike Slovenije
v letu 2012, in sicer za:
A) Področje sofinanciranja programskih
vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev
znaša 600.000 EUR.
B) Področje sofinanciranja programskih
vsebin radijskih in televizijskih programov
s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega
Okvirna vrednost razpisanih sredstev
znaša 1.700.000 EUR.
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5. Prijava projekta
Rok za oddajo vlog je 18. 6. 2012.
Prijavitelji mora oddati en izvod vloge
v pisni obliki na prijavnem obrazcu in eno
elektronsko kopijo skenirane vloge. Vloga
mora biti sestavljena v skladu z 8. točko
javnega razpisa.
Prijavitelj mora hraniti vse izvode programskih vsebin, s katerimi kandidira za sofinanciranje, ki bodo realizirane v letu 2012,
v obsegu, kot jih je navedel v vlogi. Radijski in televizijski mediji morajo programske
vsebine hraniti na ustreznem nosilcu slike
in zvoka.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
6. Odpiranje in pregled vlog
Na odpiranju bo komisija ugotovila pravočasnost, upravičenost in popolnost vloge
glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalno popolnost).
Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem sodelovanja, se zavrnejo oziroma zavržejo.
Na podlagi ugotovitve odpiralne komisije,
da je pravočasna vloga upravičene osebe
formalno nepopolna, pristojni uslužbenec
pozove stranko, da jo dopolni v petih dneh
od prejema poziva k dopolnitvi.
Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane
po rokih iz prejšnjega odstavka, se bodo
štele za prepozne in bodo zavržene.
Vloga se bo vsebinsko obravnavala, če
jo bo podal upravičeni prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, skupaj z vso potrebno dokumentacijo, ki
je navedena v 8. točki razpisa.
O datumu odpiranja prispelih vlog bodo
prijavitelji obveščeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport Republike Slovenije.
7. Ocenjevanje vlog
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, na podlagi meril iz te točke,
števila prijav na javni razpis in višine razpoložljivih sredstev bodo izmed prispelih prijav
v sofinanciranje lahko izbrane vloge le tistih
prijaviteljev, ki bodo na podlagi ocenjevanja
po spodaj navedenih merilih dosegli vsaj
polovico vseh možnih točk.
7.1. Način ocenjevanja programskih vsebin tiskanih medijev ter programskih vsebin
radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij (PODROČJE A):
Projekti oziroma programske vsebine, ki
kandidirajo na tem področju, se ocenjujejo
znotraj razpisnih meril.
7.1.1 Merila za ocenjevanje programskih
vsebin tiskanih medijev:
– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij
in posameznikov, zlasti politične pozicije in
opozicije; 5 točk,
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave; 20 točk,
– povprečno število prodanih izvodov tiskanih medijev; 5 točk,
– obseg splošnoinformativnih, kulturnih,
znanstvenostrokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih programskih vsebin; 20 točk,
– povprečno število objavljenih izvirnih
člankov v posamezni številki; 10 točk,
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 10 točk,
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 10 točk,

– pomen za posamezno regijo oziroma
lokalno skupnost; 10 točk.
Skupaj možnih točk je 90 po posameznem članu strokovne komisije. Skupaj je
torej možnih 450 točk.
7.1.2 Merila za ocenjevanje programskih
vsebin radijskih in televizijskih programov
ter elektronskih publikacij:
– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij
in posameznikov, zlasti politične pozicije in
opozicije; 5 točk,
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave; 20 točk
– pomen projekta za razvoj slovenske
kulture in jezika; 15 točk,
– pomen izvedbe v projektu predlaganih
programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine; 20 točk,
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete; 10 točk,
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 10 točk,
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo. 10 točk.
Skupaj možnih točk je 90 po posameznem članu strokovne komisije. Skupaj je
torej možnih 450 točk.
7.2 Način ocenjevanja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (PODROČJE B)
Projekti oziroma programske vsebine, ki
kandidirajo na tem področju, se ocenjujejo
znotraj devetih razpisnih meril, pri čemer se
merilo nepridobitnosti radijskega oziroma televizijskega programa šteje kot prednostno
merilo.
7.2.1 Merila za ocenjevanje programskih
vsebin radijskih in televizijskih programov
s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa:
– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij
in posameznikov, zlasti politične pozicije in
opozicije; 5 točk,
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave; 20 točk,
– pomen projekta za razvoj posameznih
regij, lokalnih skupnosti ali posebnih vsebin;
25 točk,
– pomen izvedbe v projektu predlaganih
programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine; 10 točk,
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 5 točk,
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 10 točk,
– omogočanje uresničevanja pravice do
javnega obveščanja in obveščenosti lokalnim in manjšinskim skupnostim in ali se razširja v manjšinskih jezikih; 10 točk,
– zagotavljanje upoštevanja načela kulturne raznolikosti, načela enakih možnosti
spolov ter uveljavljanja strpnosti; 10 točk,
– nepridobitnost programa; 5 točk.
Skupaj možnih točk je 100 po posameznem članu strokovne komisije. Skupaj je
torej možnih 500 točk.
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Strokovna komisija na podlagi ocen in
razpoložljivosti sredstev izdela predlog prejemnikov sredstev. Merila so natančneje definirana v Navodilih prijaviteljev za izdelavo
vloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Dokončno odločitev o financiranju
posameznega projekta sprejme minister,
na podlagi predloga strokovne komisije ministrstva.
8. Sestava vloge
Prijavitelj vloži en izvod vloge in eno elektronsko kopijo skenirane vloge v isti ovojnici.
Vloga mora biti vezana na način, ki onemogoča neopazno odstranjevanje ali dodajanje
dokumentov1. Vloga je popolna v primeru,
da vsebuje vse v celoti pravilno izpolnjene
spodaj navedene obrazce. Kolikor vloga ni
popolna (oziroma ni dopolnjena v petih dneh
od prejema poziva k dopolnitvi), se zavrže in
se ne bo vsebinsko obravnavala.
Obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu
z navodili in čitljivo!
Sestava vloge:
1. Prijavni obrazec (obrazec 1),
2. Osnovni podatki o prijavitelju in projektu (obrazec 2),
3. Finančna konstrukcija in izračun
stroškov dela (obrazec 3),
4. Obvezne izjave prijaviteljev projektov (obrazec 4),
5. Obvezne priloge prijaviteljev projektov,
6. Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki
strani!).
Izpisek iz poslovnega registra Republike
Slovenije – ministrstvo bo po uradni dolžnosti pridobilo izpisek iz poslovnega registra.
V primeru, da razpolagate z izpiskom iz poslovnega registra Republike Slovenije, ki ni
starejši od 30 dni, prosimo, da ga zaradi
pospešitve postopka priložite (ta priloga ni
obvezna).
Priloga te razpisne dokumentacije so tudi
Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge. Pri
izpolnjevanju obrazcev in oddaji vloge morajo prijavitelji ta navodila upoštevati.
Dodatne informacije o načinu izpolnjevanja obrazcev so na voljo po tel. 01/369-58-82
v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni
strani: http://www.mizks.gov.si, ali po elektronski pošti, kontaktna osebi je: matej.srdinsek-firm@gov.si.
Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2,
117/06 – ZDavP-2 – v nadaljevanju: ZDIJZ)
informacijo javnega značaja opredeljuje kot:
»Informacija javnega značaja je informacija,
ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega
gradiva (V nadaljnem besedilu: dokument),
ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju
z drugim organom, ali pridobil od drugih
oseb«. Prijavitelje na javni razpis zato opozarjamo, naj tiste dele vloge, v katerih se
nahajajo zaupni podatki, posebej označijo
kot poslovno tajnost. Vsi tisti deli vloge, ki
ne bodo posebej označeni kot poslovna tajnost, bodo, ob morebitni zahtevi do vpogleda s strani drugih prijaviteljev, posredovani
v pregled skladno z ZDIJZ.
9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je do 31. 12. 2012.
Prijavitelji, ki jim bodo dodeljena sredstva in

11. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog 18. 6. 2012. Naslov
za oddajo vlog je: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10,
1000 Ljubljana. Vloge morajo biti oddane
v zaprti ovojnici, na prednji strani označeni
s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na Redni
letni javni projektni razpis za sofinanciranje
programskih vsebin medijev v letu 2012«.
Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti
popolni naslov prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene
do zadnjega dne razpisnega roka v času
uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani:
http://www.mizks.gov.si, oziroma priporočeno oddane na pošti zadnji dan razpisanega
roka, se bodo štele za prepozne in bodo
zavržene.
12. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, Ljubljana, po poteku roka za
oddajo vlog. Odpiranju prispelih vlog lahko
prisostvuje vsaka oseba, ki kandidira na razpisu oziroma njen predstavnik.
13. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma zaključka
odpiranja vlog.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da preliminarne rezultate razpisa posreduje javnosti, takoj, ko bodo znani.
Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema
odločbe (ne)izbiri, ki ga na predlog komisije
sprejme minister, vloži tožbo. Vložena tožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb
z drugimi izbranimi prijavitelji.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec, ki vsebuje seznam
obveznih prilog in dokazil, obvezne izjave
ter vzorec pogodbe,
– navodila prijaviteljem za izdelavo vloge.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
projektov do izteka razpisnega roka dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10,
Ljubljana, v času uradnih ur, ki so objavljene
na spletni strani ministrstva. Vsa dokumentacija, besedilo razpisa, obrazci ter navodilo
za izdelavo vloge so objavljeni na spletni
strani ministrstva..
Dodatne informacije o razpisu so v času
uradnih ur na voljo po tel. 01/369-58-82 ali
po elektronski pošti, kontaktna oseba je:
Matej Srdinšek Firm e-pošta: matej.srdinšek-firm@gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport RS

1
Npr. vezava dokumentov pri kateri posameznih listov ni mogoče ločiti, ročno zapisane
zaporedne številke na posameznih listih vloge,
parafa na vsaki strani vloge ipd.

bodo z ministrstvom podpisali pogodbo, morajo zahtevek za izplačilo oddati najkasneje
do 1. 11. 2012.
10. Upravičeni stroški
Sofinancirali se bodo le uveljavljeni in
izkazani upravičeni stroški. Dokončni odstotek sofinanciranja je največ do 50 % od
celotne vrednosti prijavljenega projekta.
Obdobje upravičenosti stroškov je od
1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic
Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred
izplačilom to potrebno priglasiti Evropski komisiji.
Upravičeni stroški so:
– stroški osebja, neposredno povezani
z izvedbo prijavljenega projekta;
– stroški drugih storitev, ki so neposredno povezani s projektom (avtorski honorarji, stroški tiska, stroški informacijskih in
telekomunikacijskih storitev, stroški grafične
obdelave, stroški scenografije, kostumografije, maske, potni stroški).
Med upravičene stroške ne spadajo:
– za davčne zavezance po Zakonu
o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 10/2010 – UPB2, 85/10) davek na
dodano vrednost ni upravičen strošek,
– stroški distribucije,
– stroški promocije in prikazovanja,
– stroški infrastrukturne nadgradnje in
stroški nabave osnovnih sredstev,
– režijski stroški (stroški materiala, stroški administracije, računovodskih, finančnih
(stroški zavarovanja, kreditov in drugih finančnih transakcij)).
Kot dokazila o nastanku stroška je potrebno priložiti kopije računov (ki morajo biti
ustrezno označene, da je kopija enaka originalu), ki naj bodo žigosane in podpisane s strani pooblaščene osebe in dokazila
o plačah. Kolikor bo ministrstvo kadarkoli
v času izvajanja projekta ali kasneje ugotovilo, da je prijavitelj račun, ki ga je uveljavil
kot strošek tega projekta, uveljavil še v kateremkoli drugem projektu, bo prenehala obveznost ministrstva do prejemnika sredstev,
prejemnik sredstev pa bo moral že prejeta
sredstva vrniti na račun ministrstva, skupaj
z zamudnimi obrestmi. Kopijam računov in
plačilnim listam je potrebno priložiti tudi potrdila o izvedenih plačilih.
V finančni konstrukciji lahko prijavitelj
uveljavlja le upravičene stroške.
V primeru, da prijavitelj zneska računa
ne uveljavlja v celoti, to opredeli in navede,
v kakšnem odstotku račun uveljavlja.
Pri vseh navedenih stroških je pomembno, da so upravičeni samo, če so nastali pri
delu na projektu (npr. pri zaposlenih lahko
prijavite samo ure, ko je zaposleni izvajal
aktivnosti namenjene projektu).
Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo
ob pregledu zahtevka za izplačilo ne najde
neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta, oziroma če ugotovi,
da nastali stroški niso povezani z izvedbo
projekta ne glede na to, ali ta dejansko obstaja, lahko ministrstvo od prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila ali izjave,
ki dokazujejo nastanek stroška za izvedbo
projekta.
O vsakršni spremembi tekočega projekta, ki je predmet sofinanciranja, je potrebno
nemudoma obvestiti ministrstvo.
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Št. 430-432/2012
Ob-2636/12
Na podlagi Zakona o detektivski dejavnosti, ZDD-1 (Uradni list RS, št. 17/11) in
Pravilnika o izvajanju Zakona o detektivski
dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/11), objavljamo
razpis
za podelitev javnega pooblastila
za izvajanje nalog strokovnega
usposabljanja in izpopolnjevanja
detektivov, št. 430-432/2012
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
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2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, tel. faks, e-pošta, internetni naslov): Štefanova ulica 2, 1501 Ljub
ljana,
tel. 01/428-40-54, faks 01/428-57-91, e-pošta: sjn.mnz@gov.si, internetni naslov:
http://www.mnz.gov.si
3. Vrsta in opis predmeta razpisa
Predmet razpisa je podelitev javnega
pooblastila za izvajanje nalog strokovnega
usposabljanja in izpopolnjevanja detektivov,
za nedoločen čas.
Vsebina programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja detektivov je opredeljena v prilogi 4 Pravilnika o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti.
Podrobnejši opis predmeta razpisa je naveden v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe usposabljanja je lokacija, ki jo ponudnik navede
v ponudbi, in sicer na območju Republike
Slovenije.
5. Razdelitev na sklope: ne.
6. Variante so dopustne: ne.
7. Trajanje razpisa ali rok za zaključek:
javno pooblastilo se bo podelilo najugodnejšemu ponudniku, torej tistemu, ki bo na
podlagi merila zbral najvišje število točk, za
nedoločen čas.
8. Obvezni depoziti in jamstva (če je potrebno): --9. Glavni pogoji financiranja in plačilna
ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: pogoji so podani v razpisni
dokumentaciji.
10. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina subjektov, ki ji bo javno pooblastilo
podeljeno:---11. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.
12. Merila za izbiro
Reference na področju izobraževanja
oziroma usposabljanja odraslih, izvedena
usposabljanja na višji stopnji in izvedena
usposabljanja s področja varovanja oziroma
varstvoslovja.
Podrobnejši opis merila je podan v razpisni dokumentaciji.
13. Rok za sprejemanje ponudb (datum,
čas, naslov za predložitev ponudb)
Ponudba se šteje za pravočasno, če jo
naročnik prejme do dne 13. 6. 2012, najkasneje do 15. ure.
Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
Vse nepravočasno prejete ponudbe bo
strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.
14. Veljavnost ponudbe: ponudba mora
veljati najmanj 140 dni od roka za predložitev ponudb.
15. Pogoji odpiranja ponudb (datum, čas,
kraj odpiranja ponudb)
Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 6.
2012, ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javna naročila,
Cankarjeva cesta 4 (2. nadstropje), Ljub
ljana.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
16. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je brezplačno
dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O
ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.
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Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne
dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem internetnem naslovu naročnika.
Ponudniki lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«,
levi meni »Javna naročila« in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo naročnik prejel
zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do
dne 5. 6. 2012.
Vprašanja lahko ponudniki pošljejo po
elektronski pošti na naslov: sjn.mnz@gov.si
ali po faksu na številko: 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Razpis za
podelitev javnega pooblastila za izvajanje
nalog strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja detektivov, št. 430-432/2012«.
Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil.
V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni
odgovor.
17. Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 5. 2012.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 271/2012
Ob-2678/12
Center za usposabljanje, delo in varstvo
Dolfke Boštjančič, Draga, Draga 1, 1292
Ig, objavlja na podlagi 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in smiselni uporabi 35. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11)
poizvedovalni razpis
za najem poslovnih prostorov
za potrebe VDC Ribnica
a) Prostorski pogoji
1. Prostori morajo biti prilagojeni osnovni
dejavnosti varstveno delovnega centra (storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod
posebnimi pogoji), v skladu s Pravilnikom
o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 67/06).
2. Dostop do prostorov mora biti brez arhitekturnih ovir oziroma z možnostjo manjših
prilagoditev, kot je to določeno z veljavnimi predpisi.
3. Prostori se morajo nahajati na območju, kjer je urejena prometna infrastruktura
z možnostjo javnega prevoza ter na področju urbanega naselja. Prostori se morajo
nahajati na področju Občine Ribnica.
4. Potrebna skupna tlorisna površina za
dejavnost je cca 500 m2, in obsega:
– 3–4 delavnice,
– skladišče,
– jedilnico,
– dnevni ali večnamenski prostor s čajno
kuhinjo,
– sobo za pomirjanje,
– garderobo za uporabnike;
– toaletne prostore za uporabnike in zaposlene,
– negovalno higienski prostor,
– pisarniške prostore in garderobe za
osebje,
– pomožne prostore.
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Ponudbi je potrebno priložiti tloris prostorov.
5. V objektu mora biti zagotovljena trifazna napeljava električnega toka.
6. Objekt mora biti priključen na kanalizacijsko in vodovodno omrežje. Zagotovljeno
mora biti ogrevanje. Za odčitavanje porabe
mora biti zagotovljeno ločeno odčitavanje.
7. V primeru, da ima objekt več nadstropij, mora imeti urejeno dvigalo ali možnost neposrednega dostopa z invalidskim
vozičkom.
b) Drugi pogoji
1. Prostori oziroma stavba morajo imeti
uporabno dovoljenje, izkazano pa mora biti
tudi lastništvo prostorov oziroma stavbe.
2. Zagotovljen mora biti dolgoročen najem prostorov (najmanj 10 let) z možnostjo
podaljšanja pogodbe in odpovednim rokom
najmanj 6 mesecev.
3. Ponudnik naj v ponudbi navede ceno
za 1 m2.
4. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.
5. Ponudbe je potrebno posredovati na
naslov: CUDV Draga, Draga 1, 1292.
6. Dodatne informacije lahko pridobite na
tel. 01/420-26-70 ali neposredno pri naročniku (CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig).
CUDV Draga
Št. 330-1/2012
Ob-2593/12
Mestna občina Celje na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni
občini Celje (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08
in 99/09) in s Pravilnikom o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) ter Odloka o proračunu Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 22/12 z dne 23. 3. 2012) objavlja
razpis
o dodelitvi finančne pomoči
za razvoj kmetijstva in podeželja
v Mestni občini Celje v letu 2012
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za leto 2012. Sredstva
se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju
državnih pomoči v kmetijstvu, skladno
z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in
1998/2006. Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
2. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
II. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Celje za leto 2012 v okvirni
višini EUR na kontu 410217.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Sredstva v proračunu so omejena.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
1) za naložbe v kmetijska gospodarstva:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijski proizvodov, opredeljenih v Pri-

45.000,00
5.000,00
10.000,00
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logi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo sedež
na območju Mestne občine Celje in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za zagotavljanje tehnične podpore:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije (v nadaljevanju: društva
in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
3) za naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče v Mestni občini Celje, na naslovu nosilca dejavnosti; ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih
dejavnosti).
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih na podlagi tega javnega razpisa,
mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
V. Pomoči na podlagi uredbe skupinske
izjeme
V/1 Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo 45.000,00 EUR
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo se lahko
dodeli za:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme,
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti
do 10 % celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki.
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji..) na
kmetijskih gospodarstvih.
Cilji ukrepa
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.

Stran

998 /

Št.

36 / 18. 5. 2012

Pogoji za pridobitev sredstev
– vloga mora biti predložena v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije;
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi
za to pristojna strokovna institucija (razen
naložbe v mehanizacijo);
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba – iz mnenja mora biti razvidno, da
je kmetija gospodarsko vitalna;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah;
– v primeru postavitve pašnikov in agromelioracijskih del: kopija katastrskega načrta
in program del, ki ga pripravi za to pristojna
inštitucija;
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva;
– vsi računi in dokazila se morajo glasiti
na nosilca kmetijskega gospodarstva;
– upravičenec mora priložiti vlogi obrazec
D – iz subvencijskih vlog za leto 2011.
Nosilec kmetijskega gospodarstva mora
imeti ob oddaji vloge v lasti ali najemu vsaj
2ha primerljivih kmetijskih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se
šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha planta4nih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljiš1 (GERK 1160) ali olj1nikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi
gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih
površin (GERK 1321).
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena in
obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke ...);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov ne sofinancira se adaptacija ali rekonstrukcija gnojnih jam in gnojišč;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme;
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– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in
postavitev opore in ograje, nakup sadilnega
materiala, postavitev mrež proti toči, …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč, …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc,…).
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in
dobrega počutja živali.
Najnižji znesek dodeljene pomoči je
200 EUR najvišji pa 3.500,00 EUR brez DDV
na kmetijsko gospodarstvo na leto. Najvišja predračunska vrednost investicije lahko
znaša 12.000 EUR brez DDV.
Najvišji znesek dodeljene pomoči ne sme
preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju
treh proračunskih let oziroma 500.000 EUR
na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov.
Merila za izbor prijav na javni razpis (Ukrep
naložbe)
Merila
Vlagatelj je na podlagi predmetnega razpisa v letih od 2007-2010 skupaj
prejel:
– nad 10.000 EUR
– nad 5.000 do 10.000 EUR
– nad 1000 do 5.000 EUR
– do 1.000 EUR
– vlagatelj še ni prejel sredstev
Ustreznost naložbe:
– naložbe v kmetijsko mehanizacijo
– naložbe v posodobitev objektov namenjenih za kmetijsko proizvodnjo
in zemljišča (hlevska oprema, skladišča,..)
Kmetijsko gospodarstvo se ukvarja z:
– konvencionalnim kmetovanjem
– integriranim kmetovanjem oziroma je vključeno v program SKOP/KOP
– ekološkim kmetovanjem

Število točk
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V/2 Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu 5.000,00 EUR
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije,...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Podpore se ne dodelijo:
– za stroške za storitve povezane
z običajnimi operativnimi stroški podjetja,
na primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe,
– upravičeni stroški so tisti stroški, ki so
nastali od 1. 1. 2010 naprej.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– društva in združenja in registrirani izvajalci, ki se prijavljajo pod točke 1-4 poglavja
»upravičeni stroški« morajo priložiti finančno
ovrednoten letni program dela s seznamom
članov ter predvidenim številom udeležencev,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– članstvo v organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do tehnične podpore,
– za nadomeščanje: računi, pogodbe in
ostala dokazila.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100 % stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
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Mestna občina Celje z izvajalci sklene
pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za društva do 1000 EUR letno.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za organizacije do 6.000 EUR na letno.
Merila za izbor prijav na javni razpis (Ukrep
tehnična podpora)
Merilo

Število točk
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V/3 Naložbe za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah 10.000,00 EUR
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
(1) predelava kmetijskih pro
izvodov,
opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov),
(2) naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje
in pripravo proizvodov za trg,
(3) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
(4) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije,
(5) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike),
(6) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji
(oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo,
skodlami in skriljem, peka v kmečki peči,
izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz
lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno
kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in
dišavnic),
(7) pridobivanje in prodaja energije iz
obnovljivih virov na kmetiji,
(8) izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
(9) zbiranje in kompostiranje organskih
snovi,
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(10) aranžiranje ter izdelava vencev,
šopkov ipd iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Cilji ukrepa:
Povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela,
– stroški nakupa nove opreme,
– stroški promocije,
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih,
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi
za to pooblaščena pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo,
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja,
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti – iz mnenja mora biti
razvidno, da je kmetija gospodarsko vitalna,
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti v skladu s Standardi
skupnosti,
– upravičenci morajo po kočani investiciji
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji,
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le – ta
še ni registrirana,
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– upravičenci, ki so že prejeli za ta namen sredstva iz razpisa od 2007 do konec
leta 2009 morajo imeti registrirano dopolnilno dejavnost.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči
– do 50 % upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, najvišji pa 6.000 EUR brez
DDV na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Predračunska vrednost investicije ne sme
biti višja od 15.000 EUR brez DDV.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
VI. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi
prilogami). Razpisna dokumentacija bo na
razpolago od dneva objave javnega razpisa na vložišču Mestne občine Celje, Trg
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celjskih knezov 9, Celje na sedežu krajevnih skupnosti in na spletnih straneh Mestne
občine Celje (www.celje.si) rubrika Mestna
občina – javna naročila in razpisi.
VII. Reševanje vlog
Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge v roku 8 dni od zaključka
razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu
prispetja. V primeru nepopolnih vlog, bodo
vlagatelji pozvani, da jih dopolnijo v 8. dneh.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolnili v roku bodo zavržene. Vloge, ki
bodo pravočasno dopolnjene se štejejo za
prispele z datumom dopolnitve. S tem datumom bodo uvrščene v vrstni red prispelih
vlog. V primeru, da bo število vlog večje
od količine razpisanih sredstev, bodo imeli prednost vlagatelji, ki so v ukrepu 1. in 2.
prejeli višje število točk. V primeru, da imata
dva ali več upravičencev enako število točk,
se šteje vrstni red vlog glede na datum in
uro prispetja.
V primeru neporabljenih sredstev se
sredstva najprej dodelijo vlagateljem, ki so
oddali vlogo do razpisnega roka za oddajo, vendar jim zaradi premalo razpoložljivih
sredstev na postavki ukrepa vlogi ni bilo
odobreno, če pa teh ni, bo opravljeno še
eno odpiranje vlog. Datum odpiranja bo
objavljen naknadno na spletnih straneh
Mestne občine Celje. Odpiranje vlog ne
bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem po
tem razpisu odloča direktor občinske uprave
ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda odločba o višini odobrenih
sredstev, namenu in opravičljivih stroških
za posamezen ukrep. Hkrati se jih pozove
k podpisu pogodbe. Upravičenec iz ukrepa 1 in 4 pred izdanim sklepom ne sme
pričeti z aktivnostjo, za katero so sredstva
namenjena.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se
uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku
8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz
tega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene in
ne bodo obravnavane v postopku dodelitve
sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep.
Roki za oddajo zahtevkov
Zahtevek za nakup kmetijske mehanizacije, tehnično podporo ter »de minimis«
– nakup opreme: 3. 9. 2012.
Zahtevek za ostale naložbe v kmetijska
gospodarstva ter »de minimis« (gradbene
investicije, investicije v obnovo gospodarskih poslopij,…): 3. 9. 2012. Tem upravičencem se lahko rok za oddajo zahtevkov
po predhodnji prošnji podaljša do 9. 11.
2012.

Upravičenci, katerim so bila z odločbo
odobrena sredstva, pa niso v roku dostavili zahtevka pravica do koriščenja sredstev
propade. V primeru, da sredstva za kmetijsko mehanizacijo in opremo ne bodo pokoriščena do 3. 9. 2012, bodo le-ta odobrena upravičencem, ki so imeli sicer popolne
vloge, vendar po prvem ocenjevanju vlog
niso imeli dovolj točk, da bi jim bila sredstva
odobrena. Ti upravičenci bodo obveščeni
o možnosti in načinu koriščenja sredstev po
pošti do 7. 9. 2012.
Računi in dokazila o plačilu računov
za izvedene aktivnosti za ukrep »Naložbe
v kmetijska gospodarstva«, morajo biti datirani po prejemu odločbe. Račune z datumom pred izdajo odločbe odobritve, kot
račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo upoštevala. Računi za
ostala dva ukrepa so lahko datirani od 1. 1.
2012 naprej.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2012.
VIII. Rok za oddajo ter način oddaje
Vloge se sprejemajo na vložišču Mestne
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje ali priporočeno po pošti. Na ovojnico
je obvezno napisati »Razpis kmetijstvo 2012
– Ne odpiraj«, na sprednjo stran kuverte pa
naziv in naslov vlagatelja.
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec A,
– vse zahtevane priloge.
Rok za prijavo je 8. 6. 2012.
Dodatne informacije: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Alja
Založnik, tel. 42-65-779.
Mestna občina Celje
Št. 2/2012
Ob-2601/12
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/2006; ZJZP) in 36. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/2006ZJZP, 38/2010 ZUKN in 57/2011; ZGJS),
objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja občinskih
javnih cest in drugih prometnih površin
na območju občin Spodnjega Podravja
(v nadaljevanju: koncesija
za vzdrževanje cest)
Naročniki: Občina Cirkulane, Cirkulane
58, 2282 Cirkulane, Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava, Občina Juršinci,
Juršinci 3/b, 2256 Juršinci, Občina Makole,
Makole 42, 2321 Makole, Občina Majšperk,
Majšperk 32/a, 2322 Majšperk, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, Občina
Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik,
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319
Poljčane, Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč, Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288
Hajdina, Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju, Občina Žetale, Žetale
4, 2287 Žetale (v nadaljevanju: občine Spodnjega Podravja).
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
občinskih javnih cest in drugih prometnih
površin na območju občin Spodnjega Podravja.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
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3. Čas trajanja koncesijskega razmerja:
deset let po sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani Občine Majšperk, www.majsperk.si.
5. Način, kraj in čas oddaje vloge
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali
priporočeno po pošti predložiti v določenem
razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk.
Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis »koncesija za vzdrževanje cest«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Vloge je potrebno oddati najkasneje do
19. 6. 2012 do 12. ure, v sprejemni pisarni
Občine Majšperk.
6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in
jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako
morajo biti v slovenskem jeziku izdelane
oziroma priložene vse obvezne sestavine
razpisne dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo vlogo dopolnjuje
oziroma spreminja do vključno zadnjega
dne razpisnega roka za oddajo prijave.
6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno
le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene
v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno
območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Gorazd Ladinek, tel. 02/795-08-30, e-pošta: gorazd.ladinek@majsperk.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na
naslov: gorazd.ladinek@majsperk.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine
Majšperk, www.majsperk.si.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne
dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo
prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Majšperk, www.majsperk.si.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi
podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije.
Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo
iz podaljšanega roka za oddajo prijave.
8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.

Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem storitev
javne službe.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge
faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so
določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi
pogoji za predložitev skupne vloge oziroma
skupne ponudbe.
Prijavitelji morajo izjave predložiti
na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se
ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem
prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne
pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo
priznal sposobnost, povabil na dialog, da
bodo predstavili svoje rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem
obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete
rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi
končnih ponudb, bo naročnik izvedel še
upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh po poteku roka
za oddajo prijav.
10. Koncesijska pogodba
Izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Cirkulane
Občina Dornava
Občina Juršinci
Občina Makole
Občina Majšperk
Občina Markovci
Občina Podlehnik
Občina Poljčane
Občina Zavrč
Občina Hajdina
Občina Videm pri Ptuju
Občina Žetale
Št. 10/2012
Ob-2609/12
Na podlagi Pravilnika o kriterijih in merilih
za sofinanciranje programov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV,
št. 1/2008), Mestna občina Velenje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
in/ali projektov na področjih socialnega
in zdravstvenega varstva
v Mestni občini Velenje v letu 2012
I. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in/ali projektov:
– programi in/ali projekti s področja socialnega varstva in
– programi in/ali projekti s področja zdravstvenega varstva.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore in nakup opreme izvajalcev programa.
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II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva
opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Mestni
občini Velenje oziroma ne glede na sedež,
če je program dejavnosti zastavljen tako,
da aktivno vključuje občane Mestne občine
Velenje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon
o društvih (za društva),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
Na razpis se lahko prijavijo:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki
v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne
in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo
invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih
stisk občanov Mestne občine Velenje.
III. Razpisni rok: razpis se prične
21. maja 2012 in se zaključi 20. junija 2012.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav:
Prijava mora zajemati:
a. izpolnjen prijavni obrazec
b. poročilo za leto 2011 in program dela
za leto 2012
c. podpisan vzorec pogodbe.
Prijavitelji morajo prijave oddati do 20. junija 2012 (velja datum poštnega žiga) na
naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna
pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov v letu 2012«.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Mestna občina Velenje lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem sklepu o izboru programa spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2012 razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila.
V. Odpiranja prijav
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 21. ju-
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nija 2012, ob 9. uri, v prostorih Mestne občine Velenje (IV. nadstropje, soba št. 405).
Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki
kandidira na razpisu.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku
8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in s sklepom zavržena
kot nepopolna.
VI. Osnovna merila za izbor: izbrani programi in/ali projekti bodo sofinancirani iz planiranih proračunskih sredstev za socialno
varstvo za leto 2012 na podlagi Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje
programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Velenje
(Uradni vestnik MOV, št. 01/08), ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev:
za izvedbo javnega razpisa so v proračunu
zagotovljena sredstva v višini 8.000,00 EUR.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na
podlagi tega razpisa morajo biti porabljena
v letu 2012. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov
v letu 2012.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku
30 dni po zaključku razpisa.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje
http://www.velenje.si (razpisi) ali pa jo v tem
roku zainteresirani dvignejo vsak delovni
dan na naslovu: Mestna občina Velenje –
Sprejemna pisarna (kletni prostori, soba
št. 11), Titov trg 1, Velenje.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak
delovni dan na tel. 03/896-16-81 (Nevenka Lempl) ali po elektronski pošti: nevenka.lempl@velenje.si. Odgovori na pisna
vprašanja bodo objavljeni na spletni strani
Mestne občine Velenje, http://www.velenje.si (razpisi).
Mestna občina Velenje
Št. 33110/1/2012-1
Ob-2614/12
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2002–2013 (Uradni list
RS, št. 28/12) in Odloka o proračunu Občine Prebold za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 108/11) Občina Prebold, objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Prebold v letu 2012
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2012
v Občini Prebold po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1)
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2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 4)
3. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu (ukrep 7)
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 8).
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) Upravičenci do pomoči za ukrep 1
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in ukrep 4 Pomoč za
plačilo zavarovalnih premij so:
– kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pro
izvodnjo kmetijskih proizvodov in so mala
ali srednja podjetja, kakor so opredeljena
v Prilogi I Uredbe 800/2008/ES, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
(v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev).
(2) Upravičenci do pomoči za ukrep 7
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
so:
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje storitev in aktivnosti iz 18. in 19. člena
(v nadaljevanju: registrirani izvajalci);
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja).
(3) Upravičenci do pomoči za ukrep 8
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah so:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,
ki so ali se bodo registrirali za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Prebold za programsko
obdobje 2012–2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico
do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
V. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – ukrep 1
Okvirna višina razpisanih sredstev je
31.000 €.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov;
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje;
– izboljšanje kakovosti;
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali;
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov) in ureditev dostopov
(poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih
nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.
Predmet podpore:
A. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:

– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– naložbe v posodobitev sušilnic za
hmelj, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti
do 10 % vrednosti celotne naložbe, če je
nakup kmetijskega zemljišča sestavni del
celotne investicije;
– postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči ter hmeljišči;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
B. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih;
– naložbe v namakalno infrastrukturo za
namakalne sisteme, če taka naložba vodi
k zmanjšanju, prejšnje uporabe vode za
najmanj 25 %, ki so v zasebni lasti, vključno z izgradnjo pripadajočih vodnih virov,
skladno z vso veljavno zakonodajo na tem
področju.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi dejavniki.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru,da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 2 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
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– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov
(GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211)
ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov
(GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov
(GERK 1240, 1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Prebold za programsko obdobje
2012–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;

– do 40 % upravičenih stroškov za ostala
območja.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 1.000,00 EUR, najvišji znesek pa
5.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo
na leto.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov: (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče);
– stroški nakupa materiala, opreme v posodobitve sušilnic;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški postavitve ekstenzivnih trajnih
nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje,
nakup sadilnega materiala, postavitev mrež
proti toči, menjava drogov, sider in žičnih
vrvi);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
– stroški izvedbe namakalne infrastrukture;
– stroški, povezani s pripravo in izvedbo
investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študije za izvedljivost,
nakup patentov in licenc …).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev je
2.000 €.
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij
v sistem zavarovanj živali.
Predmet podpore
Sofinancira se zavarovalna premija
v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– izpolnjevanje
določil
nacionalnega predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 2 ha primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
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Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Prebold za programsko obdobje
2012–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2012.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje za
tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije;
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodo pristojno ministrstvo za kmetijstvo;
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
Višina sofinanciranja:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50 %
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje živali za primer bolezni,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 50€, največji pa 500€ na upravičenca na leto.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu – ukrep 7
Okvirna višina razpisanih sredstev je
1.000 €.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči;
– pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore;
– upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Prebold za programsko obdobje 2012–2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev,
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– pri zahtevku mora biti predložen spisek udeležencev svetovanja.
Občina Prebold z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge,
časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
Upravičenci:
– registrirani izvajalci,
– društva in združenja.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške storitev povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje;
– za stroške svetovanja, ki so financirani
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100 % stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
5. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega
partnerja med boleznijo in dopustom:
– stroški dela najete delovne sile,
– stroški strojnih storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
5. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev je
4.000 €.
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
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Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali,
žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih
rekvizitov, oddajanje površin za piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo),
– tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava
drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo,
tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS,
št. 61/05 in 45/08 – ZKme-1),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold za programsko
obdobje 2012–2013 in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– račun oziroma predračun za investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;

– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji
dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno
leto po zaključeni investiciji v primeru, če
le-ta še ni registrirana;
– mnenje pristojne strokovne službe,
da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
– finančno konstrukcijo investicije
s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50 %
upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
VI. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold
v letu 2012« za posamezen ukrep;
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec se dobi na sedežu Občine Prebold, Hmeljarska cesta 3, od dneva
objave javnega razpisa do dneva, ko se
izteče rok za oddajo vlog.
Javni razpis in prijavni obrazci so objavljeni na spletni strani http://www.prebold.com ali http://www.prebold.si.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Prebold.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2012,
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– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme
pričeti z aktivnostjo za katero so sredstva
namenjena. Medsebojne obveznosti med
občino in prejemnikom pomoči se uredijo
s pogodbo.
Zoper odločitve iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije, dokazila o plačilu),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele vloge oziroma vloge,
ki bodo neustrezno opremljene se zavrže,
neutemeljene pa zavrne. Rok dopolnitve nepopolno predložene vloge je 8 dni od dneva prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelj
v predpisanem roku ne dopolni se zavrže,
neustrezno dopolnjene pa zavrne.
VIII. Rok za prijavo na javni razpis: vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
od začetka razpisa do 31. maja 2012, do
12. ure. Vlagatelju bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni
od odpiranja vlog.
IX. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
strokovna komisija opravila po zaključku
razpisa in ni javno.
X. Dodatne informacije: vse informacije
v zvezi z javnim razpisom so na voljo na
sedežu Občine Prebold, tel. 703-64-00, kontaktna oseba Katarina Jesenek.
Občina Prebold
Št. 330-0003/2012
Ob-2615/12
Na podlagi 24. in 26. člena Zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 –
ZKme-1), Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2012 (Uradni list RS, št. 25/11,
76/11, 26/12) in Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Tolmin (Primorske novice Uradne objave, št. 34/07, 21/08) Občina
Tolmin objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Tolmin v letu 2012
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Tolmin v letu 2012 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo Komisije
(ES) št. 800/2008, in po shemi »de minimis«
pomoči, skladno z Uredbo Komisije (ES)
št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje namene (vrste pomoči in ukrepov):
A) Pomoči na področju primarne pridelave kmetijskih pro
izvodov, dodeljene po
Uredbi za skupinske izjeme:
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1. naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo,
2. zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.
B) Pomoči »de minimis« na področju predelave in trženja kmetijskih pro
izvodov:
3. naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
4. pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev.
III. Višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji in kriteriji za pridobitev sredstev,
omejitve, finančne določbe, zahtevana dokumentacija ter merila za ocenjevanje vlog
Višina razpisanih sredstev proračuna Občine Tolmin je omejena in znaša
35.000,00 EUR. V primeru ostanka razpisanih sredstev, namenjenih za posamezen
ukrep, se le-ta na predlog občinskega Odbora za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja lahko prerazporedijo za druge ukrepe,
določene v tem javnem razpisu.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
A) Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Višina razpisanih sredstev znaša:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev

15.000,00 EUR

– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov

2.500,00 EUR.

Predmet pomoči:
Predmet pomoči je sofinanciranje naložb
v lastno primarno pridelavo kmetijskih pro
izvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske Skupnosti (v nadaljevanju: Pogodba). Podpore se dodeljujejo
za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki so
namenjene za:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka,
mesa in jajc,
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo,
– naložbe v pomožne živinorejske objekte, vključno s pripadajočo opremo,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo,
– nakup kmetijskih zemljišč za kmetijsko
izrabo za namen rastlinske pridelave oziroma za namen živinoreje v vrednosti do 10 %
celotne naložbe, če je nakup kmetijskih zemljišč sestavni del celotne naložbe,
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov,
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov za rastlinsko pridelavo, vključno
s pripadajočo opremo,
– nakup in postavitev mrež proti toči.
1.2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v urejanje pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi,
– naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč
in dostopov na kmetijskih gospodarstvih
(poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih
nasadih na kmetiji).
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Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se uvrščajo med majhna in srednje
velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi
1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
pro
izvodov, opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi, in so vpisana v register kmetijskih
gospodarstev (v nadaljevanju: kmetijska gospodarstva), in sicer:
– za naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo kmetijska gospodarstva, ki
imajo naslov oziroma sedež v Občini Tolmin
ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča na območju Občine Tolmin;
– za urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov kmetijska gospodarstva,
ki imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča na območju Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije;
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
v okviru katerega kandidira za sredstva po
tem razpisu;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah;
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa;
– v primeru naložb v urejanje pašnikov
mora površina pašnika obsegati najmanj
5000 m²;
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter
zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora
kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje
do zaključka investicije;
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih površin;
– po zaključku investicije mora biti le-ta
v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po
izplačilu sredstev;
– investicija mora biti v skladu z novo
uvedenimi minimalnimi standardi glede okolja, higiene in dobrega počutja živali;
– računi in dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa o odobritvi sredstev s strani Občine Tolmin in do
30. 11. 2012;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin, in sicer:
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– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja (kmetijska gospodarstva), ki niso
podjetja v težavah;
in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija
(KSS Tolmin);
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta, program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba (KSS Tolmin) in mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti za okolje in prostor o predlagani
naložbi;
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za
projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS Tolmin);
– mnenje pristojne službe (KSS Tolmin), da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
– zakupno (najemno) pogodbo, če se
naložba nanaša na zemljišče (objekt) v zakupu (najemu);
– kopija certifikata o ekološki kmetiji (v
primeru, da je upravičenec ekološka kmetija), kopija certifikata o integrirani pridelavi (v
primeru, da je upravičenec kmetija z integrirano pridelavo).
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov
(GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211)
ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov
(GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov
(GERK 1240, 1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel

javna sredstva Republike Slovenije (RS) ali
sredstva Evropske Unije (EU).
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– drenažna dela in opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode
za najmanj 25 %,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup in zasaditev enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU,
– nakup proizvodnih pravic in
– preproste naložbe za nadomestitev.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložbe
na območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40 % upravičenih stroškov naložbe
na ostalih območjih,
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za
10 % (te naložbe morajo biti opredeljene
v poslovnem načrtu o razvoju kmetijske
dejavnosti kot je določeno v členu 22 (c)
in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005).
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200,00 EUR, najvišji znesek pa
3.500,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo
na leto.
Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški posodobitve hlevov (nakup materiala, gradbena in obrtniška dela, oprema
stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni
sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov in skladišč
za krmo (objekti za shranjevanje kmetijske
mehanizacije, silosi …), razen obnove ali
rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi
izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva;
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki
ne presegajo 10 % upravičenih stroškov celotne naložbe;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega
nasada, priprava zemljišča, nakup in postavitev opore, nakup mreže za ograjo, nakup
večletnega sadilnega materiala, nakup in
postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
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– stroški postavitve oziroma ureditve pašnikov in obor (nakup opreme za ograditev
pašnika in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, nakup opreme za ureditev napajališč za živino, strojne storitve …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
pri urejanju kmetijskih zemljišč in dostopov
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja oziroma ravnanja zemljišča, analize
zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja vključno z apnenjem, nakup in sejanje
travnega semena …), razen drenažnih del
in materiala za drenažo;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc …).
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000,00 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območjih z omejenimi
možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih
javnih virov so sredstva dodeljena.
Dodatna merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:
1. okoljska sprejemljivost primarne kmetijske pridelave na kmetijskem
gospodarstvu:
– kmetijsko gospodarstvo izvaja podukrep EK
– kmetijsko gospodarstvo izvaja najmanj 2 podukrepa KOP
– kmetijsko gospodarstvo izvaja 1 podukrep KOP
– kmetijsko gospodarstvo ne izvaja podukrepov KOP
2. velikost kmetijskega gospodarstva:
– od vključno 20 ha (GERK) in več
– od vključno 10 do 20 ha (GERK)
– do 10 ha (GERK)
3. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2012
– nosilec KMG je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu
2012
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2012
4. že prejeta sredstva občinskega proračuna iz naslova ukrepa »Naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo« iz PRP 2007–2013:
– vlagatelj še ni prejel finančnih sredstev
– vlagatelju so bila finančna sredstva dodeljena enkrat
– vlagatelju so bila finančna sredstva dodeljena dva ali večkrat
2. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Višina razpisanih sredstev znaša:
2.500,00 EUR.
Predmet pomoči:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih,
svetovalne storitve, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, publikacije in spletišča.
Cilj ukrepa:
– povečati učinkovitost in konkurenčnost
ter zagotoviti dolgoročno sposobnost preživetja kmetijskih gospodarstev s pomočjo
strokovnega izobraževanja in usposabljanja
ter promocijsko informativnih akcij.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so izvajalci tehnične podpore, in sicer:
1. organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja;
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2. registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije;
– program dela upravičenca za leto
2012, ki vsebuje ukrepe tehnične pomoči;
– izvajalec izobraževanja, usposabljanja,
svetovanja oziroma storitev tehnične pomoči mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem (kmetijskim gospodarstvom) na
območju Občine Tolmin in to na podlagi
objektivno opredeljenih pogojev;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja
tehnične pomoči v kmetijstvu skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev tehnične podpore. Vsak
prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na
stroške za zagotavljanje storitve;
– do pomoči niso upravičena podjetja
v težavah;
– pomoč se dodeli le za tiste upravičene
stroške programov izobraževanj, usposabljanj oziroma svetovanj, ki se nanašajo na
upravičene udeležence navedenih programov. Upravičeni so udeleženci, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Tolmin, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine
Tolmin. Upravičeni udeleženci pa so tudi
družinski člani, ki imajo stalno prebivališče
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev in ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Tolmin;
– med udeleženci posameznega programa izobraževanja, usposabljanja oziroma
svetovanja mora biti najmanj 50 % upravičenih udeležencev, opredeljenih v prejšnji
alineji;
– računi in dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa o odobritvi sredstev s strani Občine Tolmin in do
30. 11. 2012;
– zahtevku za izplačilo sredstev mora
upravičenec priložiti spisek udeležencev izobraževanja, usposabljanja, svetovanja oziroma koristnikov storitev tehnične podpore
ter izjavo o višini plačane kotizacije/participacije stroškov s strani udeležencev/koristnikov, kolikor se za to odloči;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanja, usposabljanja, svetovanja oziroma storitev tehnične pomoči;
– izjavo, da udeleženci izobraževanja, usposabljanja, svetovanja oziroma koristniki storitev tehnične pomoči ne bodo
plačali kotizacije/participacije oziroma izjavo o višini kotizacije/participacije posameznega udeleženca/koristnika, kolikor se
za to odloči;
– predračun oziroma ponudba, ki glasi
na izvajalca;
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– dokazilo izvajalca o registraciji za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore;
– program dela upravičenca za leto
2012, ki vsebuje ukrepe tehnične pomoči,
navedene v vlogi.
Občina Tolmin bo z izvajalci sklenila pogodbo, v kateri bodo opredeljene posamezne naloge, časovni roki za izvedbo le-teh
ter način izvedbe plačil.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU,
– za stroške storitev, povezanih z običajnimi operativnimi stroški podjetja, kot so na
primer: rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovalnih storitev, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100 % upravičenih stroškov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Najvišji znesek dodeljene pomoči na posameznega upravičenca v letu 2012 znaša
2.000,00 EUR.
Upravičeni stroški so naslednji:
– Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje
stroškov organiziranja programov za usposabljanje (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne
ekskurzije ...).
– Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani, se pomoč dodeli za kritje honorarjev za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov udeležbe,
– potnih stroškov,
– stroškov publikacij,
– najemnin razstavnih prostorov.
– Na področju publikacij (katalogov,
spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali pro
izvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da
se predstavijo v publikaciji, se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov priprave in tiska katalogov,
– stroškov vzpostavitve internetne strani.
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Dodatna merila za ocenjevanje vlog:
– prispevek programa k funkcionalnosti
znanj udeleženca in uporabnost pridobljenih
znanj v praksi,
– število upravičenih udeležencev programa,
– obseg programa (število ur, obseg in
naklada publikacije …).
B.) Pomoči »de minimis«
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Višina razpisanih sredstev znaša:
10.000,00 EUR.
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Predmet pomoči:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Pogodbe (mesa, mleka,
vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov,
rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa,
medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih
sadežev in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali,
žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih
rekvizitov, oddajanje površin za piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji
(oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo,
skodlami in skriljem, peka v kmečki peči,
izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz
lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno
kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in
dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Cilji ukrepa:
– povečati število kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji,
– diverzifikacija kmetijskih gospodarstev
s širjenjem dopolnilnih dejavnosti,
– povečati prepoznavnost storitev in pro
izvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso
proizvodi primarne kmetijske proizvodnje,
– doseči višjo raven strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja dopolnilnih
dejavnosti,
– izboljšati dohodkovni in tržni položaj
kmetijskih gospodarstev,
– ustvariti nova delovna mesta.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so nosilci kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani, ki so ali se bodo registrirali za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti). Nosilci
dopolnilnih dejavnosti morajo imeti naslov
oziroma sedež na območju Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije;
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05);

– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji;
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih površin;
– po zaključku investicije mora biti le-ta
v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po
izplačilu sredstev;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah;
– računi in dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti
z datumom od 1. 1. 2012 do 30. 11. 2012;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin, in sicer:
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določenih v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
veljavno Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na
kmetiji;
in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija
(KSS Tolmin);
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma račun (situacijo) in potrdilo o plačilu računa (situacije);
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
(KSS Tolmin) o upravičenosti in ekonomičnosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne
dejavnosti;
– kopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral
dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta
še ni registrirana;
– mnenje pristojne strokovne službe
(KSS Tolmin), da ukrep prispeva k povečanju
konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
– najemno (zakupno) pogodbo, če se
naložba nanaša na objekt (zemljišče) v najemu (zakupu);
– potrdilo pristojnega Davčnega urada
za ugotavljanje davčne osnove za akontacijo dohodnine od dohodka iz vseh registriranih dejavnosti za leto 2012 (normirni odhodki) oziroma s strani pristojnega Davčnega
urada potrjen Davčni obračun akontacije
dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za obdobje od 1. 1. 2011
do 31. 12. 2011 (dejanski odhodki);
– kopijo dokazila o plačilu pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz kmetijske dejavnosti za zadnje tri mesece na
podlagi 16. člena ZPIZ-1 (opravljanje kme-
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tijske dejavnosti, zavarovalna podlaga 051
– nosilci, 052 – člani) ali na podlagi šeste
alineje prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1
(opravljanje kmetijske dejavnosti, zavarovalna podlaga 007).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU;
– nakup proizvodnih pravic;
– nakup kmetijske in gozdarske mehanizacije.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložbe.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500,00 EUR, največji pa 5.000,00 EUR
na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški so:
– stroški izgradnje ali obnove objektov/prostorov (za skladiščenje, pripravo
proizvodov za trg, prodajo ...) za potrebe
dopolnilne dejavnosti (nakup materiala in
pripadajoče opreme, gradbena in obrtniška
dela ...);
– stroški nakupa nove oziroma rabljene
opreme in naprav, vključno z računalniško
programsko opremo, za potrebe dopolnilne
dejavnosti;
– stroški promocije in trženja dopolnilne
dejavnosti (publikacije – katalogi in spletišča, udeležba na forumih, tekmovanjih,
sejmih, razstavah, ekotržnicah in podobno,
svetovalne storitve, tržne raziskave ...);
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih, povezanih z dopolnilnimi
dejavnostmi;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc ...).
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Dodatna merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:
1. starost nosilca dopolnilne dejavnosti:
– nosilec DP je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2012

3 točke

– nosilec DP je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2012

2 točki

– nosilec DP je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2012

1 točka

2. že prejeta sredstva občinskega proračuna iz naslova ukrepa »Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetijah« iz PRP 2007–2013:
– vlagatelj še ni prejel finančnih sredstev

3 točke

– vlagatelju so bila finančna sredstva dodeljena enkrat

2 točki

– vlagatelju so bila finančna sredstva dodeljena dva ali večkrat

0 točk

3. zaposlenost nosilca dopolnilne dejavnosti:
– nosilec DP je zaposlen le na kmetiji

1 točka

– nosilec DP je zaposlen izven kmetije

0 točk

4. usmeritev dopolnilne dejavnosti:
– dopolnilna dejavnost je usmerjena v predelavo, trženje in/ali prodajo izdelkov iz lastne proizvodnje oziroma se povezuje
s tradicionalnimi znanji na kmetiji

3 točke

– dopolnilna dejavnost je usmerjena v turistično dejavnost na kmetiji

2 točki

– dopolnilna dejavnost je usmerjena v izrabo naravnih virov

1 točka

– drugo

0 točk.
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4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Višina razpisanih sredstev znaša:
5.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
– financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Cilj ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih v občini.
Upravičenci:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta med kmetijskimi gospodarstvi na
območju Občine Tolmin in izpolnjujejo vse
pogoje, določene s tem razpisom (v nadaljevanju: prevoznik).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– prevoznik mora imeti sedež na območju Občine Tolmin;
– prevoznik mora predložiti popolno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
– prevoznik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore, in
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti, določene z veljavno zakonodajo;
– prevoznik ne sme biti podjetje v težavah;
– vsa dokazila o opravljenih prevozih in
višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, se morajo glasiti na ime prevoznika in
morajo biti izdana z datumom od 1. 1. 2012
do 30. 11. 2012;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti transporta,
– dokazilo, da podjetje ni v težavah
(potrdilo stečajnega oddelka Okrožnega sodišča v Novi Gorici, da podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
ki ne sme biti starejše od 30 dni glede na
datum oddaje vloge).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti, povezanih z opravljanjem transportov, ki se
prijavljajo na razpis,
– investicije, povezane z opravljanjem
transportov, ki se prijavljajo na razpis,
– prevoze, ki so financirani iz drugih javnih sredstev RS in EU.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 70 % upravičenih stroškov tovornega transporta.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200,00 EUR, največji pa 5.000,00 EUR
na prevoznika na leto.
Upravičeni stroški so:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih, opravljeni
v času od 1. 1. 2012 do 30. 11. 2012 na
območju:
– Poljubinja in Ljubinja,
– Kneže, Temljin in Kneških Raven,
– Baške Grape.
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli transportnemu podjetju, ne
sme presegati 100.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
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Dodatna merila za ocenjevanje vlog:
– dejavnost transporta je glavna dejavnost prevoznika;
– frekvenca transportov na posameznem
odročnem območju, kot je definirano s tem
razpisom;
– skupno število kilometrov, ki jih prevoznik opravi na odročnih območjih, kot so
definirana s tem razpisom, v obdobju od
1. 1. 2012 do 30. 11. 2012, in ki jih lahko
izkaže z verodostojnimi knjigovodskimi listinami;
– število odročnih območij, kot so definirana s tem razpisom, na katerih prevoznik
opravlja dejavnost transporta.
IV. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno
srede, 6. junija 2012 do 12. ure.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjene prijavne obrazce (za ukrep,
na katerega se vlagatelj prijavlja),
– obvezne priloge, ki so navedene pri
posameznem prijavnem obrazcu,
– podpisan (in v primeru pravne osebe
tudi žigosan) vzorec pogodbe, ki je priložen
posameznemu prijavnemu obrazcu.
Vloge morajo biti poslane s priporočeno
pošto ali oddane osebno v zaprti kuverti,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa: »Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo 2012: Naložbe
v kmetijska gospodarstva«, »Ne odpiraj,
javni razpis – kmetijstvo 2012: Tehnična pomoč«, »Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2012: Naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah«, »Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo 2012: Transportni stroški«, na naslov:
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220
Tolmin.
Ne glede na način vložitve morajo vloge
prispeti na Občino Tolmin najkasneje v sredo, 6. junija 2012 do 12. ure.
V primeru, da upravičenec pošilja več
vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga
v svoji kuverti.
V. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo po izteku prijavnega
roka obravnavala strokovna komisija za
kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo
imenuje župan Občine Tolmin. Odpiranje
vlog bo potekalo v četrtek, 7. junija 2012 ob
8. uri. Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih
obravnavala in ocenila na podlagi pogojev in
meril, določenih v javnem razpisu. Komisija
lahko preveri utemeljenost in realnost v vlogi
navedenih upravičenih stroškov prijavljenih
investicij oziroma aktivnosti ter v ta namen
zahteva dodatna dokazila in pojasnila.
Prepozno prispele vloge in vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah, bo
komisija zavrgla. Neutemeljene vloge, ki ne
bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, bo
komisija zavrnila. Vlagatelje, katerih vloge
bodo nepopolne, bo komisija v roku 8 dni
od odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge
dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo 8 dni
od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo komisija vloge ponovno obravnavala. Če pozvani vlagatelji v zahtevanem
roku nepopolnih vlog ne bodo dopolnili ali
pa jih bodo dopolnili neustrezno, bo komisija vloge zavrgla kot nepopolne. Vse popolne in upravičene vloge pa bo komisija

točkovala v skladu z merili za ocenjevanje
vlog, določenih v javnem razpisu, ter pripravila predlog razdelitve sredstev.
Na podlagi predloga komisije o razdelitvi
sredstev bo pristojni organ občinske uprave
izdal upravičencem sklepe o višini dodeljenih sredstev in višini upravičenih stroškov
za posamezen ukrep in namen oziroma bo
izdal sklepe o zavrnitvi ali zavrženju, v skladu s predlogom komisije.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom pisno obveščeni najpozneje
v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
V primeru ukrepov, razpisanih na področju primarne pridelave kmetijskih pro
izvodov, upravičenec pred izdajo sklepa
o odobritvi sredstev ne sme pričeti z aktivnostmi oziroma naložbo, za katera so sredstva namenjena.
Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa upravičencu. Odločitev župana
je dokončna.
Z izbranimi kandidati na razpisu bodo
sklenjene pogodbe, v kateri bodo urejene
medsebojne pravice in obveznosti med Občino Tolmin in upravičencem ter podrobnejši
pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
VI. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev,
dodeljenih po tem razpisu, opravljata pristojni organ občinske uprave in komisija,
namenskost in smotrnost porabe pa lahko
ugotavlja tudi Nadzorni odbor Občine Tolmin.
V primeru nenamenske porabe sredstev
bo prejemnik sankcioniran v skladu z določili
21. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin.
Komisija bo po odpiranju vlog resničnost
podatkov vzorčno preverila na terenu.
VII. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri
kateri lahko predlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo in dobijo dodatna pojasnila o javnem razpisu: brezplačna razpisna
dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Tolmin (www.tolmin.si)
ali pa jo v tem roku vlagatelji lahko dvignejo v tajništvih Občine Tolmin, Ulica padlih
borcev 2, 5220 Tolmin. Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom
lahko zainteresirani dobijo pri Janji Bičič,
na tel. 05/381-95-30, vsak delovni dan od
8. do 14. ure, ali na elektronskem naslovu:
janja.bicic@tolmin.si.
Občina Tolmin
Št. 2012-000147
Ob-2616/12
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu
s 16. členom Odloka o podelitvi koncesije za vzdrževanje, urejanje pokopališč in
pogrebnih storitev na pokopališčih Občine
Hoče - Slivnica (MUV, št. 6/02 in 27/02),
obljavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
izbirne lokalne gospodarske javne
službe vzdrževanja, urejanja pokopališč
in pogrebnih storitev na pokopališčih v
Občini Hoče - Slivnica
Naročnik: Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče.
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1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja, urejanja
pokopališč in pogrebnih storitev na pokopališčih v Občini Hoče - Slivnica.
2. Vrsta postopka: odprti postopek.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja:
pet let po sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani Občine Hoče – Slivnica, www.
hoce-slivnica.si.
5. Način, kraj in čas oddaje ponudbe:
Ponudniki morajo svoje ponudbe osebno ali
priporočeno po pošti predložiti v določenem
razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15,
2311 Hoče.
Na prednji strani ovojnice morajo biti
navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba na javni razpis “Koncesija za pokopališko dejavnost«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Ponudbe je potrebno oddati najkasneje
do 21. 6. 2012 do 12. ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 6.
2012 ob 13. uri, v prostorih naročnika.
6. Izdelava ponudbe: ponudnik mora oddati ponudbo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse
obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
6.1 Pogoji za pravilnost ponudbe
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno
le veljavne ponudbe. Veljavne bodo tiste
ponudbe, ki bodo pravočasne in popolne.
Ponudba je pravočasna, če je osebno
oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene
v razpisu.
Ponudba je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno
območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Ponudnik je dolžan skrbno pregledati vso
razpisno dokumentacijo in naročnika (to je
Občino Hoče - Slivnica) opozoriti na morebitne nejasnosti ali pomanjkljivosti. Ponudnik
lahko to stori najkasneje 6 dni pred skrajnim
rokom za oddajo ponudbe, to je do vključno
15. 6. 2012, do 12. ure.
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Karmen Purg,
univ. dipl. prav., tel. 02/616-53-24, e-pošta:
karmen.purg@hoce-slivnica.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani ponudniki posredovati po elektronski pošti na
naslov: karmen.purg@hoce-slivnica.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine
Hoče - Slivnica, www.hoce-slivnica.si.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne
dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje 6 dni pred potekom roka za oddajo
ponudbe spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine
Hoče - Slivnica, www.hoce-slivnica.si.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi
podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev
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oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo ponudbe
se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo
ponudbe.
8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:
za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo: najnižja cena ponudbe. Ponudnik bo izbran po izvedenem upravnem
postopku z upravno odločbo.
9. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti upravne
odločbe.
Občina Hoče - Slivnica
Št. 3523-0001/2012-6
Ob-2648/12
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06,
57/08, 62/10 – ZUPJS in 87/11), Pravilnika
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06,
11/09 in 81/11), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06
ZUP-UPB2, 126/07, 65/08 in 08/10), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 03/07 ZSV-UPB2, 41/07, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o merilih
za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in
69/05), Uredbe o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03,
142/04, 99/08 in 62/10 – ZUPJS), na podlagi
določil 3. in 6. točke Pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju neprofitnih najemnih
stanovanj z dne 29. 6. 2006, sklenjene med
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, Poljanska cesta 31,
Ljubljana in Občino Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana in Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393
Črna na Koroškem objavljata
javni razpis
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
I. Predmet razpisa
1.1. Občina Črna na Koroškem v svojem
imenu in s soglasjem ter po pooblastilu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada (v nadaljevanju: razpisnik)
na podlagi razpolagalne pravice za prazna
stanovanja razpisuje oddajo dveh neprofitnih stanovanj v najem oziroma druga morebitna druga sproščena oziroma izpraznjena
stanovanja na območju občine v letu 2012.
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni
listi:
– lista A za stanovanja, predvidena za
oddajo v najem prosilcem, ki so glede na
socialne razmere po 9. členu Pravilnika
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06,
11/09 in 81/11, v nadaljevanju: pravilnik)
oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine;
– lista B za stanovanja predvidena za
oddajo v najem prosilcem, ki so glede na
določila 9. člena oziroma Pravilnika iz predhodne alineje zavezanci za plačilo lastne
udeležbe in varščine.
Od razpisanega števila stanovanj sta na
razpolago:
– stanovanje št. S25, ki leži v pritličju
stanovanjske stavbe, na naslovu Rudarjevo
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32, Črna na Koroškem, v velikosti 41,54 m2,
primerno za potrebe invalida,
– stanovanje št. 02, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Center 25,
Črna na Koroškem, površine 66,82 m2.
Prosilci se bodo uvrščali na ločene liste
v okviru liste A (oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine) oziroma liste B (zavezanci
za plačilo lastne udeležbe in varščine), odvisno od dohodka gospodinjstva. Kolikor bo
število prosilcev za stanovanja namenjena
prosilcem z liste B manjše od razpisanega
števila stanovanj, se preostala stanovanja
dodelijo ostalim upravičencem z liste A.
Stanovanje je predvideno na lokaciji Rudarjevo 32 v Črni na Koroškem.
Lastnik stanovanj je Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska
cesta 31, Ljubljana. Najemniki bodo najemne pogodbe sklepali z lastnikom neprofitnega stanovanja, oddanega v najem.
1.2. Najemnina za dodeljeno neprofitno
stanovanje bo določena na podlagi Uredbe
o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 in
62/10 – ZUPJS), kar pomeni, da se najemnina obračunava po 4,68 % od vrednosti
stanovanja oziroma na podlagi predpisa, ki
bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano
v prejšnjem odstavku oziroma predpisom,
veljavnim v času trajanja najemnega razmerja.
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje, v izmeri 55,00 m2, točkovano s 320
točkami, znaša najemnina v mesecu januarju 2012, izračunana na podlagi navedenih
veljavnih predpisov 180,52 EUR.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja
ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju
pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba
lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno
stanovanje po merilih in postopku določenim
s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
1.3. Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj
bodo upoštevani naslednji površinski normativi:

Število članov
gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila varščine – lista A

Površina stanovanja s plačilom varščine – lista B

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

od 20 m2 do 45 m2

2-člansko

nad 30 m do 45 m

2

nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko

nad 55 m do 65 m

2

nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 85 m2

nad 75 m2 do 105 m2

2

2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega
razreda povečajo za 6 m2.
II. Razpisni pogoji
2.1. Upravičenci za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem so popolnoma poslovno
sposobni državljani Republike Slovenije, ki
imajo stalno prebivališče na območju Občine Črna na Koroškem.
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Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
– ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče
v materinskih domovih in zatočiščih – varnih
hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam
kaznivih dejanj na območju zgoraj navedenih občin;
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo
invalidskega vozička ali trajno pomoč druge
osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v zgoraj navedenih občinah,
možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene
storitve;
– najemniki v stanovanjih, odvzetih
po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo
splošne pogoje do dodelitve neprofitnega
stanovanja po pravilniku.
2.2. Prosilci so upravičeni do dodelitve
neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2011 ne presegajo
v točki 2.3. določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2011
znašala 987,34 EUR.
Glede na višino dohodka gospodinjstva,
kot je razvidno v točki 2.3., prosilci kandidirajo za stanovanja po listi A –(oproščeni
plačila lastne udeležbe in varščine).
2.3. Prosilci za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem se ločijo na prosilce, ki
so glede na višino dohodka gospodinjstva
oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine – lista A in na prosilce, ki so zavezani
k plačilu lastne udeležbe in varščine – lista B
Povprečna neto plača
v Sloveniji v letu 2010 (v €)
987,34
Velikost gospodinjstva

LISTA A
%

LISTA B

Meja dohodka v €
do

%

Meja dohodka v €

od

do

nad

do

1 – člansko

90 %

888,61

90 %

200 %

888,61

1.974,68

2 – člansko

135 %

1.332,91

135 %

250 %

1.332,91

2.468,35

3 – člansko

165 %

1.629,11

165 %

315 %

1.629,11

3.110,12

4 – člansko

195 %

1.925,31

195 %

370 %

1.925,31

3.653,16

5 – člansko

225 %

2.221,52

225 %

425 %

2.221,52

4.196,20

6 – člansko

255 %

2.517,72

255 %

470 %

2.517,72

4.640,50

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje na listi A s
prištevanjem po 20 odstotnih točk, na listi
B pa s prištevanjem 25 odstotnih točk.
2.4. Upravičenci za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem morajo poleg navedenih
pogojev izpolnjevati še naslednje splošne
pogoje:
– da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2011 ne presegajo gornje
meje, določene v točki 2.3. tega razpisa;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in
z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske
stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu
oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja,
ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja.
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2.4.1. Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja ne sme
presegati naslednjih zneskov:
ŠTEVILO ČLANOV
GOSPODINJSTVA

VREDNOST DRUGEGA
PREMOŽENJA – 40 % (v €)

1 – člansko

15.148,80

2 – člansko

18.515,20

3 – člansko

23.564,80

4 – člansko

27.604,48

5 – člansko

31.980,80

6 – člansko

35.347,20

6. ženske in ženske z otroki, žrtve
družinskega nasilja
Skladno z določili 4. člena pravilnika, razpisnik določa še dodatne pogoje in sicer:
stalnost bivanja v Občini Črna na Koroškem,
ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do točkovanja dobe bivanja in sicer:
Stalno bivanje v Občini Črna na Koroškem
nad 5 do 10 let – 20 točk,
nad 10 do 15 let – 40 točk,
nad 15 do 20 let – 60 točk,
nad 20 let – 90 točk.
Doba stalnega bivanja se točkuje na
podlagi potrdila Upravne enote Ravne na
Koroškem, Krajevni urad Črna na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem.
3.2. Prednostne kategorije prosilcev in
dodatni pogoji se za posamezno listo A oziroma listo B točkujejo z naslednjo višino
točk:

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost
točke 2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom
uporabnikov stanovanja, slednje v višini gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine.
Za vsakega nadaljnjega člana se površina lastniškega stanovanja poveča za
3 m², vrednost lastniškega stanovanja se
poveča za 1.514,88 EUR, najvišja vrednost drugega premoženja pa se poveča
za 2.019,84 EUR.
Glede lastništva premoženja prosilca in
ostalih članov gospodinjstva, ki z njim stalno prebivajo, se v premoženje ne všteva
vrednost poslovnih prostorov in opreme do
celotne vrednosti primernega stanovanja,
kolikor gre za dejavnost, s katero se prosilec preživlja.
Kolikor gre za prosilca invalida oziroma
družino z invalidnim članom, se ob predložitvi ustreznih dokazil do celotnih dohodkov
gospodinjstva odšteje znesek, ki ga invalid
prejema za nakup določenih pripomočkov, ki
jih potrebuje zaradi invalidnosti.
Kolikor gre za prosilca/prosilko oziroma
prosilca/prosilko z otrokom, žrtev družinskega nasilja, ki zaradi nasilja v družini ne
more koristiti pravice do solastniškega deleža na stanovanju ali stanovanjskih hiši, se
obseg stanovanjskega premoženja posebej
evidentira in upošteva pri odločitvi občine
o času najema in višini najemnine.
2.5. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve
stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili;
– tisti, ki jim je bila najemna pogodba,
sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča
odpovedana iz krivdnih razlogov
III. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev
3.1. Prednostna lista upravičencev za
oddajo neprofitnih stanovanj v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,
34/04, 62/06, 11/09 in 81/11).
Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka,
se v skladu s 6. členom pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije
prosilcev:
1. mlade družine in mladi,
2. družine z večjim številom otrok,
3. invalidi in družine z invalidnim članom,
4. družina z manjšim številom zaposlenih (3 članska družina in samo en zaposlen)
5. državljani z daljšo delovno dobo, ki
so brez stanovanja ali podnajemniki,

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV
1.
1.1
2.
3.
4.
5.
6.

mlade družine (nobeden od staršev
več kot 35 let, vsaj en otrok)
mladi (ne več kot 30 let)
družina z večjim številom otrok –
najmanj trije otroci
invalidi in družine z invalidnim članom
družina z manjšim številom zaposlenih
(3 članska družina in samo 1 zaposlen)
državljani z daljšo delovno dobo, ki
so brez stanovanja ali podnajemniki
(moški 13 let, ženske 12 let)
ženske in ženske z otroki žrtve
družinskega nasilja

DODATNI POGOJI
*

Izobrazba (visoka, univerzitetna,
magisterij, doktorat)

*

Udeležba na prejšnjih razpisih

LISTA LISTA
A
B
60
30

60
30

60
100

60
100

60

60

100

100

100

100

LISTA LISTA
A
B
/
50,
60,
70,
80
50, 60 50, 60

V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk, imajo prednost upravičenci
z daljšo dobo stalnega bivanja v Občini Črna
na Koroškem.
I. Lastna udeležba
Lastna udeležba so vračljiva denarna
sredstva najemnika, ki jih je zavezan prispevati upravičenec pred oddajo stanovanja. Lastno udeležbo so zavezani plačati
upravičenci, katerih dohodek presega mejo
dohodka, določeno v 9. členu pravilnika
(upravičenci po listi B).
Višina lastne udeležbe znaša največ
10 % vrednosti neprofitnega stanovanja, izračunane po pravilniku iz 116. člena Stanovanjskega zakona, brez vpliva lokacije.
(npr. za stanovanje v velikosti 55 m2, točkovano s 320 točkami znaša v mesecu januarju 2011 lastna udeležba 4.628,80 EUR).
Lastna udeležba se najemniku neprofitnega stanovanja vrne po 10 letih, z 2 %
obrestno mero. Podrobnejši pogoji v zvezi
s plačilom in vračilom lastne udeležbe se
določijo z medsebojno pogodbo med najemodajalcem in upravičencem do dodelitve
neprofitnega stanovanja v najem.
Upravičenec, ki je zavezan plačati lastno
udeležbo, pa pred oddajo stanovanja v najem ne sklene pogodbe o lastni udeležbi ali
v postavljenem roku ne plača lastne ude-
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ležbe, ne izpolnjuje pogojev za dodelitev
stanovanja.
II. Varščina
Varščina so denarna sredstva, ki so ob
morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja
potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe
stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna
ob prenehanju najemnega razmerja. Varščino so zavezani plačati upravičenci, kateri
dohodek presega mejo, določeno v 9. členu
pravilnika (upravičenci po listi B pred oddajo stanovanja v najem) Podrobnejši pogoji
v zvezi s plačilom in vračilom varščine se
opredelijo v najemni pogodbi.
III. Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo
na razpis od 18. 5. 2012, na naslovu Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem, vsak delovni dan.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 50 točk za vlogo
(4,54 EUR) in 200 točk (18,12 EUR) za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne
tarife Zakona o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 42/07 –UPB3, 126/07. 88/10
in 106/10 – UPB5), kar znaša 22,66 EUR.
Upravna taksa v znesku 22,66 EUR se
plača s plačilnim nalogom na račun številka: IBAN SI56 012164160309120, sklic na
št. SI11 75159-7111002 – Občinske upravne takse, katerega fotokopijo se nalepi na
vlogo.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih
razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila
takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po
25. členu Zakona o upravnih taksah: da so
prejemniki denarne pomoči kot edinega vira
preživljanja, da so prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialnega varstva ali
da so prejemniki nadomestila za invalidnost
po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb. Status
dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za
socialno delo ali drugimi dokazili.
Prosilci morajo oddati vloge z vsemi dokazili do vključno 4. 6. 2012 osebno v tajništvu Občine Črna na Koroškem, Center 101,
2393 Črna na Koroškem ali priporočeno po
pošti na isti naslov s pripisom: »Ne odpiraj –
Javni razpis – Neprofitna stanovanja«.
Vloge oddane po pošti se bodo štele kot
pravočasne, če bo iz poštnega žiga razvidno, da so bile oddane do vključno 4. 6.
2012
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge,
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo
s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine navedene pod tč. 1 do 6, druge
listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo
dodatne točke:
1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih
in socialno-zdravstvenih razmer;
2. izjavo o morebitnih neobdavčljivih
dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih
izplačevalcev za koledarsko leto pred razpisom (za vlagatelja in polnoletne člane gospodinjstva)
3. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh

družinskih članov oziroma njihovih zakonitih
zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in
drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri
drugih upravljavcih zbirk podatkov;
4. potrdilo o skupnem neto dohodku
gospodinjstva v obdobju od 1. 1. 2011 do
31. 12. 2011 (za dohodek se štejejo vsi
prejemki, ki so vir dohodnine: osebni dohodek, pokojnina, preživnina, dohodek iz dela
prek Študentskega servisa, invalidnina, nadomestilo za brezposelne, denarna socialna
pomoč itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot
dohodek se NE šteje dodatek za pomoč
in postrežbo in drugi prejemki za nego in
pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego
otroka, stroški prevoza na delo in prehrane
med delom, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic
nesreče itd;
5. dokazila o vseh izplačanih neto plačah
v letu 2012, če v koledarskem letu 2011 ni
imel dohodkov iz delovnega razmerja;
6. veljavno dokazilo o stanovanjskem
statusu: najemna ali podnajemna pogodba
oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni
sklenjena;
7. izjavo o vseh plačanih obveznostih,
kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje;
8. potrdilo o nezaposlenosti prosilca,
njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega
člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);
9. potrdilo o zaposlitvi in skupni delovni
dobi, ki jo izda delodajalec. Za nezaposlenega prosilca, njegovega zakonca ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana, na dan objave razpisa, izda
potrdilo Zavod RS za zaposlovanje, ki izda
tudi potrdilo o skupni delovni dobi;
10. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 150 točkami po
sistemu točkovanja po Pravilniku o merilih
ter sistemu točkovanja ali, ki so ovrednotena
z največ 170 točkami po Pravilniku o merilih
za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (točkovalni zapisnik ali opis
kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno,
kletno, dotrajane instalacije, ipd.);
11. utesnjenost v stanovanju – kolikor
gre za prosilca, ki stanuje pri starših ali sorodnikih, se upošteva izjava prosilca o površini
dela stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki
jo ima prosilec v uporabi oziroma v souporabi;
12. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju izvenzakonske
skupnosti;
13. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
14. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so
starejši od 15 let;
15. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala, drugo:
listinam izdanim v tujini mora biti priloženo
mnenje o priznavanju in vrednotenju izobraževanja);
16. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
17. odločbo socialne službe o ločenem
življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so
razlog oddaje neprimerne stanovanjske
razmere);
18. dokazilo o statusu roditelja, ki sam
preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da
je preživnina neizterljiva oziroma dokazilo,
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da uveljavlja preživnino preko preživninskega sklada;
19. potrdilo ustrezne institucije, če je
prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo
z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega
vozička ali trajno pomoč druge osebe;
20. dokazilo o invalidnosti I. kategorije
(odločba Centra za socialno delo, Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
oziroma Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS);
21. zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, s katerim se dokazujejo trajna obolenja prosilca ali družinskih članov, pogojena
s slabimi stanovanjskimi razmerami (iz potrdila mora biti razvidno, da sam prosilec ali
kateri od ostalih družinskih članov boleha za
kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo);
22. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na
zmerno, težjo ali težko duševno ali težko
telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe;
23. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij
(materinski domovi, zatočišča – varne hiše,
zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam
z otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;
24. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od
objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobil občinski organ neposredno od pristojnega državnega organa.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži
in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
IV. Splošne določbe
Strokovna služba občine bo preverjala
pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere
prosilcev. Pri obravnavi vloge se upoštevajo
razmere, ki so obstajale v času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejših sprememb se ne upošteva.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih
vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za
oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in
organizacijah ter posameznikih.
Komisija si lahko stanovanjske razmere
prosilcev tudi ogleda. V primeru ogleda se
ta opravi nenapovedano in le pri tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje število
točk glede na število razpisanih stanovanj.
Če se v postopku ugotovi, da je prosilec
podal neresnične podatke, ni upravičen do
dodelitve neprofitnega stanovanja v najem
in se ne uvrsti na prednostno listo.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo
udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno
listo in sicer po številu zbranih točk. Če se
na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci
razpisa z enakim številom točk glede na
oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki
so določene v obrazcu, imajo prednost pri
dodelitvi neprofitnega stanovanja upravičenci z daljšo dobo stalnega bivanja v Občini
Črna na Koroškem.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma ne-uvrstitvi
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na prednostno listo upravičencev. Če se
posamezni udeleženec razpisa ne strinja
z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na
razpisnika. O pritožbi odloči v roku 60 dni
župan občine. Odločitev župana o pritožbi
je dokončna.
Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili
na prednostno listo za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem, bo javno objavljen na
enak način kot razpis najpozneje v roku
6 mesecev po zaključku razpisa.
Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena
najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki
neupravičeno zavrne dodeljeno primerno
stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz
seznama upravičencev.
Razpisnik bo stanovanja dodeljeval upoštevajoč prednostni vrstni red po posameznih seznamih odvisno od oblike družine in
velikosti razpoložljivih stanovanj.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo
razpisnik ponovno preveril, če udeleženec
razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja
v najem. V primeru bistvenih sprememb,
ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama
upravičencev.
Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Črna na Koroškem,
vsak delovni dan od 8. do 14. ure in na
tel. 02/870-48-13 (Jasmina Omerović).
Občina Črna na Koroškem
Št. 478-0056/2011-14
Ob-2661/12
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS,
št. 86/10); Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Divača za leto 2012, objavlja
javni razpis
za prodajo prostih stanovanj
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
II. Predmet prodaje: stanovanje v Senožečah in stanovanje v Famljah.

Naslov

Št.
stanovanja

Lega

Leto
gradnje

Leto obnove

Površina
(neto) (m2)

Izhodiščna
cena

1

Senožeče 82/b,
6224 Senožeče

17.E

četrto
nadstropje

1980

2004
(zamenjava oken)

35,43

32.000,00 €

2

Famlje 3,
6217 Vremski Britof

8.E

drugo
nadstropje

1926

2005
(zamenjava oken)

28,68

27.000,00 €

III. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:
1. Prodaja se izvede po načelu »videno-kupljeno« in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi z nepremičnino.
2. Stanovanje je prazno.
3. Izhodiščna cena je določena na
podlagi ocenitve nepremičnin. Izhodiščna
cena predmeta prodaje ne vsebuje predpisanih davčnih dajatev in drugih stroškov.
Predpisane davčne dajatve, stroški ocenitve, pravnega pregleda, vknjižbe v zemljiško knjigo in vsi stroški, ki se nanašajo na
sklenitev pravnega posla, bremenijo kupca.
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4. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin, ki resnost svoje ponudbe
izkažejo s plačilom varščine v višini 10 % izhodiščne cene na podračun Občine Divača,
št. 01219-0100006052, sklic 00 4780056,
voden pri Banki Slovenije. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta
v kupnino, ostalim ponudnikom pa vrnjena
brez obresti v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
6. Ponudnik mora ponuditi kupnino, ki
je vsaj enaka ali višja od izhodiščne cene.
7. Pisna ponudba mora vsebovati:
– navedbo nepremičnin, za katero daje
ponudbo;
– ponujena cena;
– fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe);
– matično in davčno številko ponudnika;
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni (pravna oseba);
– priglasitveni list pristojnega davčnega
organa (samostojni podjetniki);
– dokazila o finančnem stanju ponudnika
(pravna oseba in samostojni podjetniki);
– potrdilo o plačanih davkih (velja za
fizične osebe – tuj državljan mora priložiti
potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in
prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike – tuja
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih
izdajajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor
takega potrdila ne morejo pridobiti pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da
v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
TRR);
– pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru da se ponudba da po pooblaščencu;
– dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo;
– ponudniki ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije,
izločeni iz postopka.
8. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
9. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela do vključno ponedeljka, 11. 6.
2012, do 10. ure. Ponudbe se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska
ulica 3a, 6215 Divača, z oznako »Ne odpiraj! Javno zbiranje ponudb – ponudba za
nakup stanovanja«.
10. Najugodnejši ponudnik je dolžan
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni
po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne
sklene kupoprodajne pogodbe v navedenem roku se smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana varščina

zapade v korist Občine Divača. V takem
primeru prodajalec sklene pogodbo s prvim
naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
11. Najugodnejši ponudnik mora plačati
kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe na podračun Občine Divača, št. 01219-0100006052,
voden pri Banki Slovenije. Plačilo celotne
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
12. Vknjižba bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda
prodajalec po plačilu celotne kupnine.
13. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. 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.
V. Informacije: podrobnejše informacije
o predmetih prodaje lahko ponudniki dobijo
na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, tel. 05/731-09-30, pri Iztoku Felicjanu,
Višjemu svetovalcu za splošne zadeve in
okolje, po predhodnem dogovoru, v času
uradnih ur.
Občina Divača
Št. 478-0034/2011-20
Ob-2662/12
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS,
št. 86/10); Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Divača za leto 2012, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
II. Predmet prodaje:
a) Stavbna parcela št. 1050/20,
k.o. Divača, ID znak 2452-1050/20-0,
v izmeri 672 m2; Izhodiščna cena znaša
48.384,00 EUR (72,00 EUR/m2);
b) Stavbna parcela št. 1050/21,
k.o. Divača, ID znak 2452-1050/21-0,
v izmeri 648 m2; Izhodiščna cena znaša
46.656,00 EUR (72,00 EUR/m2);
c) Stavbna parcela št. 1050/22,
k.o. Divača, ID znak 2452-1050/22-0,
v izmeri 613 m2; Izhodiščna cena znaša
44.136,00 EUR (72,00 EUR/m2);
d) Stavbna parcela št. 1050/26,
k.o. Divača, ID znak 2452-1050/26-0,
v izmeri 692 m2; Izhodiščna cena znaša
49.824,00 EUR (72,00 EUR/m2).
Vse parcele se nahajajo znotraj poselitvenega območja naselja Divača in so namenjene za individualno stanovanjsko gradnjo. Objekti, ki se trenutno nahajajo na
navedenih parcelah niso predmet prodaje
in so predvideni za rušitev, ki jo bo izvedla
Občina Divača.
e) Stavbni parceli št. 706/14, k.o. Divača,
ID znak 2452-706/14-0, v izmeri 180 m2 in
707/6, k.o. Divača, ID znak 2452-707/6-0,
v izmeri 829 m2; skupaj 1.009 m2.
Izhodiščna cena znaša 72.648,00 EUR
(72,00 EUR/m2).
Parceli se nahajata znotraj poselitvenega območja naselja Divača in tvorita celoto.
Namenjeni sta za individualno stanovanjsko
gradnjo.
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V primeru, da ne bo interesa za nakup,
je možno za parceli pod točko e.) podati ponudbo za najem v celoti ali po delih,
v primeru ponudbe najema po delih, mora
ponudnik priložiti skico, kateri del parcel bi
vzel v najem ter za koliko časa.
Izhodiščna cena najema parcele je
0,75 €/m2 na leto.
III. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišja ponujena cena.
IV. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:
1. Prodaja se izvede po načelu »videno-kupljeno« in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi z zemljiščem.
2. Izhodiščna cena je določena na podlagi ocenitve nepremičnin in sklepa komisije
za prodajo zemljišč. Izhodiščna cena predmetov prodaje ne vsebuje predpisanih davčnih dajatev in drugih stroškov. Predpisane
davčne dajatve, stroški ocenitve, pravnega
pregleda, vknjižbe v zemljiško knjigo in vsi
stroški, ki se nanašajo na sklenitev pravnega posla, bremenijo kupca.
3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin, ki resnost svoje ponudbe
izkažejo s plačilom varščine v višini 10 % izhodiščne cene na podračun Občine Divača,
št. 01219-0100006052, sklic 00 4780034,
voden pri Banki Slovenije. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta
v kupnino, ostalim ponudnikom pa vrnjena
brez obresti v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
4. Ponudnik mora ponuditi kupnino, ki
je vsaj enaka ali višja od izhodiščne cene.
5. Pisna ponudba mora vsebovati:
– navedbo nepremičnine za katero daje
ponudbo;
– višino ponujene cene, brez davščin, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne cene;
– fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe);
– matično in davčno številko ponudnika;
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni (pravna oseba);
– priglasitveni list pristojnega davčnega
organa (samostojni podjetniki);
– dokazila o finančnem stanju ponudnika
(pravna oseba);
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno
osebo ali s.p.);
– pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru da se ponudba da po pooblaščencu;
– dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo;
– izjava ponudnika, da parcele ne bo
prodal v naslednjih 5 letih.
Ponudniki ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, izločeni
iz postopka.
6. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
7. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela do vključno ponedeljka, 11. 6.
2012, do 10. ure. Ponudbe se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska
ulica 3a, 6215 Divača, z oznako »Ne odpiraj! Javno zbiranje ponudb – ponudba za
nakup parcel – Gabrovo naselje«.
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8. Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po
prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega
ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene
kupoprodajne pogodbe v navedenem roku
se smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana varščina zapade
v korist Občine Divača. V takem primeru
prodajalec sklene pogodbo s prvim naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
9. Najugodnejši ponudnik mora plačati
kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po

Grafična priloga:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sklenitvi kupoprodajne pogodbe na podračun Občine Divača, št. 01219-0100006052,
voden pri Banki Slovenije. Plačilo celotne
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
10. Vknjižba bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda
prodajalec po plačilu celotne kupnine.
11. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Prodajalec lahko
začeti postopek prodaje kadarkoli do skle-

nitve pravnega posla, brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti, ustavi.
Dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez
obresti.
V. Informacije
Podrobnejše informacije o predmetih
prodaje lahko ponudniki dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača,
tel. 05/731-09-30, pri Iztoku Felicjanu,
Višjemu svetovalcu za splošne zadeve in
okolje, po predhodnem dogovoru, v času
uradnih ur.
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Javne dražbe
Št. 3502-0134/2012-1
Ob-2602/12
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in Načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Murska Sobota za leto 2012,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I.
Predmet javne dražbe sta stavbni parceli, ki se nahajata na območju Severno obrtno industrijske cone mesta Murska Sobota,
v k.o. 108- Nemčavci in sicer:
– parc.
št.

539/45

površine

18.091 m2

po izklicni ceni

361.820,00 EUR

– parc.
št.

539/52

površine

14.560 m2

po izklicni ceni

291.200,00 EUR

Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 20 %.
Predmetno območje se ureja z Odlokom
o sprejetju zazidalnega načrta za severno
obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04) in se namenja
izključno za gradnjo objektov za opravljanje
industrijsko-proizvodne dejavnosti.
II.
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom
javne dražbe predložijo komisiji naslednje
dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, izpisek iz
ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od
izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili,
vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota, št. 01280-0100011405,
z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo
nepremičnin v SOIC«,
– notarsko overjeno izjavo, da bo na
pridobljenem zemljišču zgradil objekt,
ki bo izključno namenjen za opravljanje
industrijsko-proizvodne dejavnosti,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
viša ceno je 2.000 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki
je predmet dražbe.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh
po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo
in kupnino poravnati v 30 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

5. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne
brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi.
Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade
vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.
7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti
stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.
8. Mestna občina Murska Sobota si na
nepremičninah pridržuje odkupno pravico,
na podlagi katere je upravičena v roku petih
let od sklenitve prodajne pogodbe zahtevati
od kupca prodajo nepremičnine po enaki
ceni, kot jo je kupil na dražbi. Odkupna pravica se vpiše v zemljiško knjigo istočasno
z vpisom lastninske pravice na kupca.
9. V izklicni ceni niso vključene davščine,
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
10. Mestna občina Murska Sobota
lahko na podlagi tega razpisa postopek
prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
11. Javna dražba bo v ponedeljek, 4. 6.
2012, ob 12. uri, v sejni sobi urada župana
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje).
Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11).
12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in
o nepremičninah lahko dobijo interesenti na
Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa
2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po
tel. 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 3502-0137/2012-1
Ob-2603/12
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in Načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Murska Sobota za leto 2012,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Opis predmeta prodaje:
1. Parkirno mesto št. 84, id. št. 4, v kleti
objekta na Lendavski ul. 5/A v Murski Soboti, površine 12,88 m2, za izklicno ceno
7.223,00 EUR, brez 2 % davka na promet
nepremičnin.
2. Parkirno mesto št. 59, id. št. 37, v kleti
objekta na Lendavski ul. 5/A v Murski Soboti, površine 16,00 m2, za izklicno ceno
7.900,00 EUR, brez 2 % davka na promet
nepremičnin.
3. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/2,
k.o. 127- Krog, površine 895 m2, za izklicno
ceno 17.900,00 EUR, brez 20 % DDV.
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4. Stavbno zemljišče, parc.št. 4278/4,
k.o. 105- Murska Sobota, površine 543 m2,
za izklicno ceno 23.838,00 EUR, brez 20 %
DDV.
5. Stavbno zemljišče, parc. št. 4278/3,
k.o. 105- Murska Sobota, površine 57 m2,
za izklicno ceno 2.503,00 EUR, brez 20 %
DDV.
6. Stavbno zemljišče, parc. št. 1782, k.o.
105- Murska Sobota, površine 523 m2, za izklicno ceno 23.535,00 EUR, brez 20 % DDV.
7. Stavbno zemljišče, parc. št. 161/1, k.o.
105- Murska Sobota, površine 288 m2, za izklicno ceno 11.520,00 EUR, brez 20 % DDV.
II.
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki
nepremičnin ter pred začetkom javne dražbe predložijo komisiji naslednje dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, izpisek iz
ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine, ki
jo bodo dražili, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota,
št. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo nepremičnin «,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
viša ceno je 100,00 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki
je predmet dražbe.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh
po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo in
kupnino poravnati v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po
sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne
kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne
brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi.
Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade
vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.
7. V izklicni ceni niso vključene davščine,
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
8. Mestna občina Murska Sobota lahko
na podlagi tega razpisa postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
9. Javna dražba bo v ponedeljek, 4. 6.
2012, ob 13. uri, v sejni sobi urada župana
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje).
Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11).
10. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in
o nepremičninah lahko dobijo interesenti na
Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2,
vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po
tel. 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 287/05-12
Ob-2635/12
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokal-
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nih 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) Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor, razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Univerzitetni klinični center
Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
2. Predmet javne dražbe:
V najem se oddaja del prostorov objekta
II-2: Vhodni paviljon v sledečih izmerah:
1. trgovina
2. pisarna
3. skladišče
4. predprostor
5. garderoba
6. WC - predprostor
7. WC
Skupaj:

69,05 m2,
6,56 m2,
33,17 m2,
3,81 m2,
6,77 m2,
1,27 m2,
1,30 m2,
121,93 m2,

na Ljubljanski ulici 5 v Mariboru.
Prostori objekta II-2 se nahajajo na parceli
št. 209, k.o. Tabor.
Poslovni prostori so namenjeni opravljanju trgovinske dejavnosti z živili.
Izbrani dražitelj (najemnik) mora zagotoviti pričetek obratovanja trgovine najkasneje
v 30 dneh od podpisa pogodbe.
Sestavni del in priloga te objave je tudi
tloris trgovine s popisom prostorov s površinami.
Tloris trgovine s popisom prostorov s površinami je objavljen na spletni strani naročnika, in sicer: http://www.ukc-mb.si/index.php?id=obvestila.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: pravni posel je najemna pogodba,
ki se za poslovni prostor sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani javni
dražbi. Če najugodnejši dražitelj v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, se
šteje, da je odstopil od najema.
4. Osnovni pogoji najema
Najemnik brez soglasja najemodajalca ne
sme poslovnega prostora oddati v podnajem.
Poslovni prostor se oddaja v najem v stanju kakršnem je. Najemnik je dolžan v poslovnem prostoru na lastne stroške opraviti
usposobitvena, obnovitvena ali preureditvena dela (če so potrebna). V poslovnem prostoru ni nobenega inventarja.
Opravi lahko le tista dela, za katera
si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca in ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli stroškov vlaganj ter z vlaganji ne pridobi
lastninske ali druge stvarne pravice na najemodajalčevi nepremičnini.
Najemnik odgovarja za pridobitev vseh
soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov,
ki so potrebni za izvajanje njegove poslovne
dejavnosti v najetem poslovnem prostoru.
Poslovni prostor se kot zaključena celota
in izključno za opravljanje trgovinske dejavnosti z živili oddaja v najem za določen čas,
naveden v 11. točki te objave.
5. Ogled nepremičnin: ogled poslovnega
prostor je dne 28. 5. 2012 ob 9. uri. Zainteresirani dražitelji naj se ob navedeni uri zberejo pred vhodom v trgovino.
6. Višina varščine
Zainteresirani dražitelji za nepremičnino
morajo najkasneje do dne 28. 5. 2012 položiti
varščino v višini 800,00 EUR.
Varščino je potrebno plačati na podračun
naročnika, številka: 01100-6030278185, od-
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prtega pri UJP Slovenska Bistrica, sklic 00
1101 z navedbo namena nakazila: varščina
za javno dražbo – trgovina.
Položena varščina se najugodnejšemu
dražitelju (najemniku) šteje v plačilo prve najemnine oziroma njenega dela.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki ne uspejo, varščina vrne v roku tridesetih
dni brez obresti na transakcijski račun, s katerega je bila plačana oziroma na račun, ki
ga bo dražitelj navedel v prijavi na dražbo.
Opozorilo: dražiteljem, ki bodo vplačali
varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi,
se varščina ne vrne. Varščina pa se v roku iz
četrtega odstavka te točke vrne zainteresiranim dražiteljem, ki bodo po sklepu naročnika
izločeni iz postopka in zato na dražbi ne bodo
mogli dražiti (glej 8. točka Prijava na dražbo).
7. Izklicna cena in najnižji znesek njenega
višanja.
Izklicna
cena
najemnine
znaša
800,00 EUR/mesec.
Najnižji znesek višanja izklicne cene znaša 20,00 EUR.
8. Pogoji za pristop k javni dražbi
Prijava na dražbo
K dražbi bodo lahko pristopili zainteresirani dražitelji, ki bodo najkasneje do dne 4. 6.
2012 naročniku predložili:
1. potrdilo o plačani varščini;
2. izjavo, da dražitelj ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni
bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08,
66/08 – popr. in 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti;
pranje denarja. Opombo: Naročnik si pridržuje pravico od zainteresiranega dražitelja
zahtevati potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ni bil pravnomočno obsojen za navedena
kazniva dejanja;
3. izjavo, da dražitelj ali njegov zakoniti
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper
finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropskih skupnosti. Opombo: Naročnik si pridržuje pravico od zainteresiranega dražitelja zahtevati potrdilo Ministrstva za
pravosodje, da ni bil pravnomočno obsojen
za navedeno kaznivo dejanje;
4. izjavo, da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek
v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
5. potrdilo od DURS-a, da dražitelj
nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost
v skladu z zakonskimi določbami države,
v kateri ima sedež, ali določbami države
naročnika. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni;
6. potrdilo od DURS-a, da dražitelj
nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, v kateri ima sedež, ali
določbami države naročnika. Potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
7. potrdilo pristojnega sodišča, da ni
v stečajnem postopku;
8. potrdilo pristojnega sodišča, da
zoper zainteresiranega dražitelja ni bil po-
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dan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja
ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov
upravlja sodišče ali ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju;
9. BON-1/SP (samostojni podjetniki) in
ustrezno število potrdil od bank, pri katerih
imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran oziroma
BON-2 (velja za pravne osebe in gospodarske družbe) s katerim izkazuje, da je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve
obrazca iz točke B obrazca enako 0 (velja
za pravne osebe in gospodarske družbe).
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
10. dokazilo, da je po Standardni klasifikaciji dejavnosti (AJPES) registriran za
opravljanje naslednje dejavnosti pod šifro
G47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
11. lastno izjavo, da imajo poravnane
vse obveznosti do Univerzitetnega kliničnega centra Maribor;
12.
fotokopijo
ISO
certifikata
9001:2008;
13. certifikat IFS ponudnika oziroma
proizvajalca (International food standard) ali
BRC (British retail consorim) oziroma drugi
enakovredni certifikat za izdelke brez glutena.
14. parafiran vzorec pogodbe, ki je
priloga in sestavni del te objave. Vzorec
pogodbe je objavljen na spletni strani naročnika in sicer: http://www.ukc-mb.si/index.php?id=obvestila;
15. pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi. V pooblastilu je potrebno navesti
tudi osebo, ki bo v primeru odsotnosti pooblaščenca le tega nadomeščala in priložiti
pooblastilo za to osebo, ki bo morebiti nadomeščala pooblaščenca.
Zainteresirani dražitelji morajo predložiti
dokumente iz te točke v zaprti kuverti na
naslov: Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor, priporočeno po pošti
ali osebno na naveden naslov.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Javna dražba za najem poslovnega
prostora – trgovina Oznaka: »Ne odpiraj –
javna dražba.«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov zainteresiranega dražitelja!
Zainteresirani dražitelji, ki ne bodo predložili zgoraj navedenih dokumentov oziroma
ne bodo izpolnjevali navedenih pogojev
bodo po sklepu naročnika izločeni iz postopka, zato na dražbi ne bodo mogli dražiti.
O tem bo naročnik zainteresirane dražitelje
pisno obvestil. Zainteresirane dražitelje, ki
bodo izpolnjevali vse zahteve iz te točke bo
naročnik povabil, da pristopijo k javni dražbi.
9. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 11. 6. 2012, v mali konferenčni predavalnici v 16. etaži Kirurške stolpnice, ob 10. uri.
10. Pravila javne dražbe in drugi pogoji:
1. Pred začetkom javne dražbe se morajo zainteresirani dražitelji izkazati z osebnim dokumentom (na vpogled). Komisija za
izvedbo javne dražbe bo dražiteljem za katere bo ugotovila, da so bili povabljeni k javni
dražbi, ker so predložili vsa dokazila in izpolnjujejo pogoje iz 8. točke te objave, proti
podpisu pooblaščene osebe izročila tablico
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s številko s katero se bo izkazoval dražitelj
pri javni dražbi. Dražitelj draži z dvigovanjem
tablice;
2. Javno dražbo bo izvedla komisija za
izvedbo javne dražbe;
3. Pred začetkom javne dražbe bo komisija prebrala zainteresirane dražitelje, ki
so bili po sklepu naročnika izločeni, ker niso
izpolnjevali pogojev iz 8. točke te objave in
zato na javni dražbi ne bodo mogli dražiti;
4. Dražili bodo lahko zainteresirani
dražitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 8. točke te objave in bodo predložili zahtevane
dokumente, ter jih je naročnik povabil, da
pristopijo k dražbi;
5. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo mesečno najemnino;
6. Javna dražba najemnine za poslovni prostor je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo in je noben
od udeležencev ne zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega dražitelja, katerega pozove na podpis
najemne pogodbe;
7. Z najugodnejšim dražiteljem se
sklene najemna pogodba v 15 dneh po končani javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku se šteje, da
je odstopil od najema, zato naročnik zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
(najemnik) odstopi od svoje ponudbe, naročnik zadrži plačano varščino.
11. Čas trajanja pogodbe
Najemna pogodba bo z najugodnejšim
dražiteljem sklenjena za določen čas enega leta.
Šteje se, da je najemno razmerje avtomatsko podaljšano za obdobje enega leta
kolikor naročnik (najemodajalec) ne sporoči
najemniku odpovedi najemne pogodbe najmanj 30 dni pred iztekom letnega obdobja.
Naročnik lahko ob zaključku vsakokratnega letnega obdobja odpove najemno pogodbo v naslednjih primerih:
– če potrebuje prostore za opravljanje lastne dejavnosti,
– v primeru spremembe zakonodaje do
te mere, da bi bilo onemogočeno tovrstno
razpolaganje s premoženjem države.
12. Način in rok plačila
Najemnina se bo plačevala mesečno
v naprej do petnajstega v mesecu, tako da
najemodajalec izstavi račun do petega v tekočem mesecu.
Položena varščina se šteje v plačilo prve
najemnine oziroma njenega dela.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške in stroške rednega
vzdrževanja notranjosti objekta.
Obratovalni stroški obsegajo predvsem
stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine,
elektrike in morebitne druge stroške, ki jih
z uporabo povzroča najemnik.
Stroški električne energije in stroške
ogrevanja bo najemnik plačeval na osnovi
dejanskih stroškov na podlagi odmere po
števcu, stroški vodarine in kanalščine pa
se obračunajo po pavšalu na osebo (1 m3
na zaposlenega na mesec). Na vsoto teh
stroškov se bo najemniku zaračunal 10 %
pribitek za vse ostale stroške, ki jih je težko
razmejiti (cestna razsvetljava, ureditev okolja, storitve zimske službe, itd.).
13. Dodatne informacije in vprašanja: dodatne informacije lahko dobite pri Iris Gorjup,
na tel. 02/321-25-62.
14. Ustavitev postopka: upravljavec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
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ustavi postopek javne dražbe, pri čemer se
dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih
stroškov.
Univerzitetni klinični center Maribor
Št. 082-2012
Ob-2663/12
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, Prešernova cesta 32, 4260 Bled,
ki jo zastopa direktorica Jana Špec (v nadaljevanju: organizator javne dražbe), v skladu
s 33. členom v zvezi z 21. členom Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) objavlja
javno dražbo
za prodajo premičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Višja strokovna šola za gostinstvo
in turizem Bled, Prešernova cesta 32, 4260
Bled.
Postopek javne dražbe premičnin vodi
Komisija Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, imenovana s Sklepom
št. 001/2012 A II, z dne 10. 5. 2012.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javne dražbe.
3. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe je inventar oziroma osnovna sredstva Šolskega hotela Astoria Bled, Prešernova 44, 4260 Bled – učni
center Višje strokovne šole za gostinstvo in
turizem Bled, po seznamu inventarja oziroma osnovnih sredstev z inventarnimi številkami, ki je sestavni del in priloga te objave
javne dražbe.
Izklicna cena posameznih premičnin izhaja iz seznama inventarja z inventarnimi
številkami, ki je sestavni del in priloga te
objave javne dražbe. Ponudnik lahko dviguje
izklicno ceno za naslednje vrednosti:
od 1,00 EUR do 50,00 EUR
od 51,00 EUR do 100,00 EUR
od 101,00 EUR do 200,00 EUR
od 201,00 EUR do 400,00 EUR
od 401,00 EUR do 5.000,00 EUR

za 5,00 EUR,
za 10,00 EUR,
za 20,00 EUR,
za 30,00 EUR,
za 50,00 EUR.

Prodaja bo potekala po načelu »videno –
kupljeno«. Organizator javne dražbe ne odgovarja za kvaliteto prodajanega inventarja,
zato poznejših reklamacij ne bo upošteval.
4. Datum javne dražbe in ogleda nepremičnin
Javna dražba bo v torek, dne 5. 6. 2012,
s pričetkom ob 12. uri, v prostorih Šolskega
hotela Astoria Bled, na naslovu Prešernova
44, 4260 Bled.
Ogled premičnin bo možen v petek, dne
1. 6. 2012, od 9. ure do 12. ure, na naslovu
Prešernova 44, 4260 Bled. Za informacije
v zvezi z ogledom ali v zvezi s prijavo in
izvedbo javne dražbe se obrnite na Vidic
Markota, tel. 051/313-363, e-pošta: marko.vidic@vgs-bled.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe, prijavo udeležbe ter sama
objava javne dražbe s prilogo, bo objavljena
na internetni strani: www.vgs-bled.si.
5. Plačilni pogoji: kupnino za predmetno
premičnino je potrebno plačati v gotovini
takoj po končani dražbi posameznega predmeta prodaje. Kupcu se za plačani znesek
takoj izda blagajniški prejemek.
6. Varščina
Pred javno dražbo morajo ponudniki položiti varščino v višini 10 % izklicne cene na
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transakcijski račun, št. 0110 0603 0706052.
Ponudnikom, ki na licitaciji ne bodo uspeli
se varščina brez obresti vrne v roku 3 dni
od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. Položena varščina se všteje
v kupnino.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in
ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina
ne vrne in zadrži.
7. Opozorilo: organizator javne dražbe
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla,
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne nastale stroške.
8. Pogoji in pravila javne dražbe
Dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji na vpogled predložiti:
– izpisek iz poslovnega registra za pravne osebe in samostojne podjetnike (ne starejši od 10 dni) oziroma identifikacijski dokument (potni list ali osebna izkaznica) za
fizične osebe;
– pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, kolikor pravno ali fizično osebo zastopa
pooblaščenec;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(velja za pravne osebe in s.p.);
– izjavo ponudnika, da zoper njega ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek
ali drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje njegovega poslovanja
ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s pravili države
v kateri ima sedež (velja za pravne osebe
in s.p.);
– izjavo ponudnika, član poslovodstva
ali nadzornega organa ali zastopnika ponudnika, kot ga določa ZFPPIPP, v dveh
letih pred iztekom roka za oddajo ponudb ni
bil družbenik z lastniškim deležem, večjim
od 25 % ali delničar z lastniškim deležem
večjim od 25 % ali član poslovodstva ali
nadzornega organa ali zastopnik subjekta,
nad katerim je bil začet stečajni postopek
ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja (velja za pravne
osebe in s.p.);
– dokazilo o plačani varščini za predmete, ki jih dražijo z navedbo transakcijskega
računa za vračilo varščine.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Ponudnik poda svojo višjo ponudbo na
sledeč način:
– ko voditelj javne dražbe omeni višjo
ponudbo od tedaj dosežene, ponudnik dvigne številko, ki jo dobi pred začetkom javne
dražbe. Kolikor znesek dvigne več ponudnikov ima prednost tisti, ki številko dvigne
prvi. Kolikor ni mogoče ugotoviti zaradi istočasnega dviga več številk, ima prednost
ponudnik z nižjo številko;
– na dražbi uspe ponudnik, ki ponudi
najvišjo ceno, v primeru enakih ponudb pa
ponudnik z najnižjo številko;
– dražba za posamezno nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo;
– ponudnik je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba. V primeru,
da je ponudnik samo eden, je predmet prodaje prodan za izklicno ceno, če sta ponudnika dva ali več in nihče ne zviša izklicne
cene, je predmet prodaje prodan ponudniku
z nižjo številko.
Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem Bled
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Razpisi delovnih mest
Št. 161107-12-0188
Ob-2633/12
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08 in 74/09;
v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za
finance, Župančičeva 3, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
javno naročanje.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)/specialistično
izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)/magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska
izobrazba (druga bolonjska);
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Okvirna vsebina dela:
– vodenje direktorata za javno naročanje;
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva;
– vodenje, organiziranje in koordiniranje
dela med ministrstvom in drugimi državnimi
organi;
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte;
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv;
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije.
II. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis
(dostopen na spletni strani http://europass.
cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.
csp?loc=sl_SI).
2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev.
3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega postopka
dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev
podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih
pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da
kandidat z vpogledom v uradne evidence
ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za do-

stop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2 in 9/10).
6. Kandidat mora prijavi predložiti tudi
vizijo prednostnih nalog in razvoja organa
v mandatnem obdobju, vključno z načini
upravljanja z viri v organu, za katerega vodenje kandidira (Podrobneje gl. Standarde
strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, št. 0131-57/2010/1 z dne 8. 11. 2010,
ki jih je določil Uradniški svet, objavljenimi
na spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/uradniski_svet/, str. 9).
III. Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira.
Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih
sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
IV. Posebna natečajna komisija, ki jo
imenuje Uradniški svet, ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri
kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za ta položaj. Strokovno
usposobljenost kandidatov bo Posebna natečajna komisija preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za
izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, št. 0131-57/2010/1 z dne 8. 11. 2010,
ki jih je določil Uradniški svet, objavljenimi
na spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/uradniski_svet/.
Posebna natečajna komisija bo kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje in so glede na
svojo strokovno usposobljenost primerni za
položaj, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na
seznam strokovno usposobljenih kandidatov izdala poseben sklep.
V. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. S kandidatom, izbranim na
javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa
uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za
obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani,
Župančičeva 3. Najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj mora

izbrani kandidat pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
VI. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Uradniški svet, Tržaška 21, Ljub
ljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave
na spletni strani ministrstva, pristojnega za
javno upravo oziroma v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Za morebitne dodatne informacije
v zvezi s postopkom javnega natečaja se
lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo, Tea Juratovec, tel. 01/478-83-45 ali Renata Pečaver,
tel. 01/478-16-71, v zvezi z delovnim področjem pa na Andreja Verhovnika Marovška,
tel. 01/369-63-50.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Ob-2657/12
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 Darje Jarnovič razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Darji Jarnovič iz Novega mesta (za določen čas enega leta).
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4., in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. 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. 126/2012
Ob-2698/12
Svet javnega zavoda Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, razpisuje na
podlagi 14. in 17. člena Pravil zavoda prosto
delovno mesto
direktorja/direktorice.
Kandidati morajo za imenovanje na
funkcijo direktorja izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr. in 20/11) ter Zakonom
o izobraževanju odraslih – ZIO (Uradni list
RS, št. 10/06).
Imeti morajo pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za
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uspešno vodenje zavoda in najmanj pet let
delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta
v izobraževanju odraslih.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 11. 2012.
Pisne izjave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi,
delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom,
potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) in program
vodenja zavoda, pošljite v zaprti ovojnici
z oznako »Prijava na razpis direktorja – Ne
odpiraj« na naslov Svet zavoda RIC Novo
mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto,
v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa.
Vloga se bo še štela za pravočasno,
če bo oddana na zadnji dan roka s priporočeno pošiljko. Nepopolne vloge ne bodo
obravnavane.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v 5 dneh od imenovanja.
Svet javnega zavoda
Razvojno izobraževalnega centra
Novo mesto
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Druge objave
Št. 897/1

Ob-2651/12

Popravek
V objavi javnega poziva za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 32, z dne 4. 5. 2012,
na strani 916, št. 897, Ob-2479/12 se v točki
2. Predmet javnega poziva, v podtočki c) vrsta nepremičnine namesto del hladilno skladiščne hale, v izmeri 424,33 m2 s pripadajočim zemljiščem, v izmeri 426,36 m2 navede:
– del hladilno skladiščne hale, v izmeri 424,33 m2 s pripadajočim zemljiščem,
v izmeri 425,36 m2.
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve
Št. 2.2.-1924/2012
Ob-2618/12
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1 in pooblastila
odvisne družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.:
Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska
ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno
železo.
Vrsta posla: neuporabni material.
Lokacija: SVP Ljubljana – NP Novo mesto (Gradac).
Predmet prodaje obsega: približno 65
ton neuporabnih tirnic, odpadno železo.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 18.200,00 EUR.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
29. 5. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe:
SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub
ljana, Področje za nabavo (sejna soba 606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 11 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti:
jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije
na tel. 01/29-14-634.
Slovenske železnice –
Infrastruktura, d.o.o.
Ob-2646/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, na
podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih osebnih vozil
Ker v prvem postopku javnega zbiranja
ponudb, objavljenem 20. 4. 2012 v Uradnem listu RS, št. 29/2012, pod številko
objave Ob-2307/12, prodajalec Davčna
uprava RS ni prodal vseh vozil, razpisuje
v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ponovno zbiranje ponudb za
odkup rabljenih vozil. Izklicna cena se v tem

zbiranju ponudb, glede na prvotno ocenjeno
vrednost, zniža za 25 %.
1. Predmet javnega zbiranja ponudb: 24
osebnih avtomobilov v lasti Davčne uprave
Republike Slovenije. Prodajalec bo po prodaji vozila odjavil iz prometa.
Skupna ocenjena vrednost vozil je
18.930,75 EUR. Osnova za izračun vrednosti je vrednost iz programa Eurotax, zmanjšana za 25 %. Tako zmanjšana ocenjena
vrednost posameznega vozila je izklicna
prodajna cena.
Vozila se kupujejo po načelu videno –
kupljeno. DDV se ne obračuna.
2. Vsak zainteresirani posameznik lahko
odda ponudbo za eno ali več vozil. Ponudbo
pošlje v pravilno označeni kuverti. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
pogoje in katerih cene bodo enake ali višje
od izklicne prodajne cene.
3. Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina, ki
znaša 10 % izklicne cene za vsako vozilo. Če
ponudnik odda ponudbo za več vozil, lahko
plača skupno varščino (eno nakazilo). Varščino je potrebno nakazati na depozitni račun
DURS, št. SI56 0110 0630 0109 972, z obveznim sklicem 18 16128-2010003-xxxxxxx
(namesto 7x ponudnik vpiše svojo 7 – mestno davčno številko). Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe.
4. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prejete najkasneje do 5. 6. 2012, do 10. ure
na naslov: Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Šmartinska
cesta 55, 1000 Ljub
ljana, glavna pisarna
DURS.
5. Javno odpiranje ponudb bo 5. 6. 2012,
ob 10.30, na naslovu naročnika.
6. Veljavnost oddanih ponudb mora biti
vsaj do 5. 8. 2012.
7. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je najvišja ponujena cena za posamezno
vozilo.
8. Predkupne pravice ni.
9. Vozilo bo prodano najugodnejšemu
ponudniku. V primeru, da dva ali več ponudnikov za isto vozilo ponudijo enako ceno,
bo naročnik z najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja.
10. Navodila ponudnikom za pripravo
ponudbe
Ponudnik mora predložiti:
– izpolnjen obrazec « ponudba«,
– potrdilo o plačani varščini.
11. Prodajalec si pridružuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
12. Z najugodnejšim ponudnikom bo
sklenjena pogodba. Kupec mora podpisati
pogodbo v roku 8 dni od poziva, sicer se
šteje, da od nakupa odstopa. V tem primeru
je do nakupa predmetnega vozila upravičen
naslednji najugodnejši ponudnik.
13. Kupnina se nakaže na račun proračuna RS v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
Prevzem vozil je možen šele po predložitvi
dokazila o plačilu kupnine. Kupec mora vozilo prevzeti na lokaciji, navedeni v seznamu, v roku 10 dni od dneva plačila. Plačilo
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.

14. Vsem neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni na njihov transakcijski račun, ki je naveden na obrazcu
ponudbe.
15. Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletni strani DURS
http://www.durs.gov.si/si/javni_razpisi/. Podatki o vozilih so razvidni iz seznama, ki je
sestavni del/priloga razpisne dokumentacije. Iz seznama je razvidna tudi lokacija vozil
po davčnih uradih po Sloveniji.
16. Ponudniki dodatne informacije
v zvezi s posameznimi vozili dobijo vsak
delavnik med 9. in 14. uro pri kontaktnih
osebah za posamezna vozila. Pri istih osebah se lahko dogovorijo tudi za morebitni
ogled vozil.
17. Kontaktni osebi za dodatne informacije glede odprodaje vozil sta Alojz Peklaj, tel. 01/478-28-28; e-naslov: alojz.peklaj@gov.si in Igor Štraus, tel. 01/478-28-23;
e-naslov: igor.straus@gov.si.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 282/12
Ob-2650/12
Univerza v Ljub
ljani, Pravna fakulteta
v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10) in 55. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in spremembe) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora
v najem za poslovanje fotokopirnice
in drugih s tem povezanih storitev ter
postavitev fotokopirnega stroja
v knjižnici Pravne fakultete
1. Splošno
Lastnik prostora, ki se oddaja v najem
je Univerza v Ljub
ljani, Pravna fakulteta,
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec).
Prostor se oddaja za poslovanje fotokopirnice in drugih s tem povezanih storitev namenjene študentom, zaposlenim ter
ostalim naključnim obiskovalcem Pravne
fakultete.
Razpisna dokumentacija je na voljo
ves čas trajanja razpisa na spletni strani:
http://www.pf.uni-lj.si in na naslovu Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Alenka Eržen, 01/42-03-112, alenka.erzen@pf.uni-lj.si.
2. Predmet oddaje v najem: oddaja neopremljenega poslovnega prostora, ki se nahaja v pritličju fakultete, v izmeri 19,90 m2
površine za poslovanje fotokopirnice ter prostor v knjižnici Pravne fakultete za postavitev običajnega fotokopirnega stroja.
3. Osnovni pogoji
Prostor, ki je predmet oddaje, se uporablja izključno za dejavnost fotokopiranja in
drugih s tem povezanih storitev, kot so na
primer: vezava, sortiranje in podobno.
Najemna pogodba se sklene za pet let,
od podpisa zadnje od pogodbenih strank.
Poskusna doba je šest mesecev. Odpovedni
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rok je šest mesecev. Odpovedni rok začne
teči z dnem prejema pisne odpovedi.
Izbrani ponudnik (v nadaljevanju: najemnik) se obvezuje, da bo v obdobju trajanja
najemnega razmerja pri opravljanju svoje
dejavnosti strankam nudil kakovostne storitve, skladno z lokacijo, namenom in prostorom Pravne fakultete.
Najemnik mora spoštovati Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. V primeru kršenja avtorskih pravic s fotokopiranjem in
razmnoževanjem avtorskih gradiv brez soglasja avtorja, je za kršitev izključno odgovoren najemnik. Pravna fakulteta zato ne
prevzema nobene odgovornosti.
Kršenje avtorske pravice s fotokopiranjem avtorskih del je razlog za predčasno
prenehanje te pogodbe.
Najemnik si priskrbi na svoje stroške
opremo, ki je potrebna za kvalitetno in nemoteno izvajanje dejavnosti fotokopirnice.
Oprema prostora in naprave, ki jih bo
najemnik uporabljal za storitveno dejavnost,
morajo zadoščati vsem zakonskim predpisom in pogojem za obratovanje.
Najemnik mora na lastne stroške sam
pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni
zakonodaji potrebna za opravljanje dejavnosti.
Najemnik mora redno vzdrževati predmet najema in kriti stroške rednega vzdrževanja. Najemnik mora za vsak poseg, ki
presega redna vzdrževalna dela, pridobiti
soglasje najemodajalca.
Najemnik ni upravičen do povrnitve vlaganj v predmet najema.
4. Posebni pogoji
Izbrani ponudnik bo moral upoštevati pravila hišnega reda Pravne fakultete
v Ljubljani.
Obratovalni čas mora biti v celoti podrejen potrebam najemodajalca, tj. najmanj
znotraj delovanja Pravne fakultete, oziroma
vsak delovni dan med 8. in 17. uro, v soboto
pa od 8. in 13. uro. V mesecu juliju in avgustu zaradi poletnih počitnic, bo fotokopirnica
skladno z dogovorom poslovala s skrajšanim delovnim časom.
Prostori se oddajo po sistemu videno
– najeto.
5. Vsebina in dejavnost ponudnika.
Izhodišče
Poslovanje fotokopirnice je namenjeno
študentom, zaposlenim ter ostalim naključnim obiskovalcem Pravne fakultete.
Ponudba mora zajemati:
– fotokopiranje,
– vezavo,
– sortiranje in drugo,
– opis postavitev fotokopirnega stroja
v knjižnici Pravne fakultete.
6. Višina najemnine in čas trajanja najema
Najemna pogodba se sklepa za določen
čas, za dobo petih let od dneva začetka veljavnosti pogodbe.
Najemnina bo določena na podlagi ponudbe najugodnejšega ponudnika, ki bo
izbran na tem javnem razpisu. Ponujenih
pogojev v ponudbi kasneje ni mogoče poslabšati, torej ponujati nižje najemnine kot
je bila določna v razpisni dokumentaciji.
Ponujena najemnina ne sme biti nižja od
izhodiščne najemnine, ki je 25,00 €/m2 brez
DDV na mesec.
V ceno je vključen strošek za vodo, komunalne storitve, ogrevanje in prispevki za
uporabo stavbnega zemljišča, medtem ko
se strošek elektrike obračunava posebej na
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podlagi odštevalnega električnega števca.
V znesek ni vključen strošek porabljenih
telefonskih impulzov in čiščenja.
7. Sestavni deli ponudbene dokumentacije
Ponudba se bo štela za popolno, če bo
ponudnik predložil vse zahtevane izpolnjene obrazce in dokumente:
– ponudba (OBR-1);
– registracija podjetja oziroma izpis iz
sodnega registra;
– izjavo banke/bank ali obrazec
S.BON-1/P, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih od izdaje listin ni imel blokiranih poslovnih računov;
– izjavo ponudnika, da bo v primeru izbire kot najugodnejši ponudnik v roku osmih
dni od prejema sklepa o izbiri nakazal na
račun Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
varščino v višini 1.000,00 EUR, ki jo bo najemodajalec vrnil ponudniku tri mesece po
izteku najemne pogodbe, pri čemer od celotne vrednosti odšteje vrednost morebitnih
neplačanih obveznosti oziroma povzročene
škode (OBR-2);
– izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe za najem prostora (OBR-3).
Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni
del ponudbe in ne izvirajo od ponudnika,
morajo biti predloženi v originalnih izvodih
ali overjenih kopijah.
Nepopolnih ponudb ponudnik ne bo
obravnaval.
8. Rok in način oddaje ponudbe.
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do 25. 5. 2012 do 12. ure na naslov:
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana.
Na ovojnici mora biti napisano: Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnega prostora. Na hrbtni strani morata biti naziv in
naslov pošiljatelja.
Ponudbe bo po preteku roka odprla komisija naročnika.
Ponudb prispelih po razpisnem roku ponudnik ne bo obravnaval.
9. Veljavnost ponudbe in obvestilo o izbiri
Ponudba mora veljati najmanj do 30. 6.
2012. Ponudba, ki velja krajši čas, bo izločena iz nadaljnjega postopka. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki
pisno obveščeni.
10. izbira ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je:
– najvišja ponujena najemnina.
Ponujena najemnina ne more biti nižja
od izhodiščne najemnine.
V primeru, da bosta dva ponudnika oziroma več ponudnikov ponudili enako najemnino, bo naročnik pozval oba najugodnejša ponudnika oziroma vse najugodnejše
ponudnike k oddaji nove ponudbe. Za izhodiščno najemnino se določi najemnina, ki so
jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši
ponudniki.
11. Opozorila
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika in da izvede ponovni javni razpis.
Vsi zainteresirani ponudniki imajo možnost ogleda ponujenega poslovnega prostora. Ogled bo potekal v torek, 22. 5. 2012
ob 9. uri. Po predhodnem dogovoru je možen tudi dodaten termin ogleda.
V primeru, da bo najugodnejši ponudnik
umaknil ponudbo oziroma da ne bo podpisal pogodbe v zahtevanem roku si naročnik
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pridržuje izbrati drugega najugodnejšega
ponudnika.
12. Sklenitev pogodbe: v 15 dneh po
prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega
ponudnika mora le-ta pristopiti k podpisu
najemne pogodbe. V primeru, da tega ne
stori, bo to pomenilo, da je odstopil od pogodbe.

OBR1
PONUDBA
01. Podatki o ponudniku
Naziv: ...............
Zakoniti zastopnik: ..............
Davčna številka: ..............
Matična številka:  .............
Naslov: ............
Telefon:  Fax: .............
Kontaktna oseba: .............

2

02. Ponujena najemnina: . EUR na m brez DDV na mesec





















Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika
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OBR2

IZJAVA
Izjavljamo, da bomo v primeru izbire kot najugodnejši ponudnik v roku osmih (8) dni
od prejema sklepa o izbiri ponudnika na račun Univerze v Ljubljani, PRAVNA
FAKULTETA nakazali varščino v višini 1.000,00 EUR, ki jo bo najemodajalec vrnil
ponudniku tri (3) mesece po izteku najemne pogodbe pri čemer od celotne vrednosti
odšteje vrednost morebitnih neplačanih obveznosti oz. povzročene škode.




























Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika
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OBR3

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, Ljubljana, št računa 011006030707313
pri UJP, davčna št.: SI1312527 (v nadaljnjem besedilu: najemodajalec), ki jo zastopa dekan prof.
dr. Peter Grilc
in

(v nadaljnjem besedilu: najemnik)

skleneta naslednjo
NAJEMNO POGODBO

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

1. člen

• da je najemodajalec dne
objavil javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem za
poslovanje fotokopirnice in drugih s tem povezanih storitev ter postavitev fotokopirnega stroja v
knjižnici Pravne fakultete ;
• da je bil najemnik izbran kot najugodnejši ponudnik, da je pred podpisom pogodbe vplačal varščino
pod pogoji in na način, določen z javnim razpisom.
2. člen
Najemodajalec odda, najemnik pa vzame v najem neopremljen poslovni prostor na lokaciji Poljanski
2
nasip 2, Ljubljana, v pritličju, v skupni izmeri 19,90 m .
3. člen
Najemnik bo najet prostor uporabljal za fotokopirne dejavnosti in sicer:
 fotokopiranje
 vezavo
 sortiranje in drugo
 postavitev fotokopirnega stroja v knjižnici Pravne fakultete
Za postavitev fotokopirnega stroja v knjižnici Pravne fakultete se bo sklenil poseben dogovor v roku 30
dni od podpisa pogodbe obeh strank, ki je sestavni del te pogodbe.
Za postavitev drugih naprav, ki niso fotokopirni stroji je potrebno soglasje najemodajalca.

4. člen
Najemnik bo v obdobju trajanja najemnega razmerja pri opravljanju svoje dejavnosti strankam nudil
kakovostne storitve skladno z lokacijo, namenom in prostorom Pravne fakultete.
Najemnik bo na svoje stroške priskrbel opremo, ki je potrebna za kvalitetno in nemoteno izvajanje
dejavnosti fotokopirnice.
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Oprema prostora in naprave, ki jih bo najemnik uporabljal za storitveno dejavnost, morajo zadoščati
vsem zakonskim predpisom in pogojem za obratovanje.
Najemnik mora na lastne stroške sam pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna
za opravljanje dejavnosti.

5. člen
Najemnik mora redno vzdrževati najet poslovni prostor in kriti stroške rednega vzdrževanja. Najemnik
mora za vsak poseg, ki presega redna vzdrževalna dela, pridobiti soglasje najemodajalca.
Najemnik je dolžan v najetem prostoru vzdrževati red in čistočo na lastne stroške ter prostor
uporabljati kot dober gospodar.
Najemnik je dolžan popraviti oz. povrniti vso škodo, ki jo na poslovnem prostoru, na skupnih prostorih
ali na objektu povzroči sam ali nastane v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Najemnik je dolžan povrniti
škodo v roku tridesetih (30) dni od dneva, ko je škoda ugotovljena in je narejen zapisnik o ugotovljeni
škodi.
Najemnik ni upravičen do povrnitve vlaganj v predmet najema.
6. člen
Najemodajalec dovoljuje najemniku uporabo skupnih prostorov in naprav zgradbe v skladu s hišnim
redom, ki velja za uporabnike najemodajalčevih prostorov.
7. člen
Obratovalni čas mora biti v celoti podrejen potrebam najemodajalca, tj. najmanj znotraj delovanja
Pravne fakultete, oziroma vsak delovni dan med 8.00 in 17:00 uro, v soboto pa od 8.00 in 13.00 uro. V
mesecu juliju in avgustu zaradi poletnih počitnic, bo fotokopirnica skladno z dogovorom poslovala s
skrajšanim delovnim časom.
8. člen
Najemnik si je pred sklenitvijo pogodbe ogledal poslovni prostor in je seznanjen s stanjem v katerem
se nahaja.
Z dnem podpisa pogodbe zadnje izmed pogodbenih strank se izvrši primopredaja prostora in ključa
prostora. Primopredajni zapisnik je sestavni del pogodbe.
Najemnik je dolžan pričeti z opravljanjem dejavnosti v najetem prostoru v roku trideset (30) dni po
podpisu najemne pogodbe s strani zadnje od pogodbenih strank.
V primeru, da najemnik v tridesetih (30) dneh od dneva prevzema prostora ne prične z obratovanjem,
je določena s to pogodbo pogodbena kazen, ki za vsak koledarski dan zamude znaša deset (10) %
mesečne najemnine za najeti poslovni prostor.
9. člen
Najemnik ne sme oddati najetega prostora v podnajem brez pisnega soglasja najemodajalca.
Najemnik je dolžan v roku tridesetih (30) dni obvestiti najemodajalca o vsaki statusni spremembi oz.
drugi spremembi, ki lahko vpliva na najemno razmerje.
10. člen
Najemnik mora spoštovati Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. V primeru kršenja avtorskih pravic s
fotokopiranjem in razmnoževanjem avtorskih gradiv brez soglasja avtorja, je za kršitev izključno
odgovoren najemnik. Pravna fakulteta zato ne prevzema nobene odgovornosti.
Kršenje avtorske pravice s fotokopiranjem avtorskih del je razlog za predčasno prenehanje te
pogodbe.
11. člen
2

Najemnik bo najemodajalcu plačeval najemnino v višini _____EUR na m brez DDV na mesec. V ceno
je vključen strošek za vodo, komunalne storitve, ogrevanje in prispevki za uporabo stavbnega
zemljišča, medtem ko se strošek elektrike obračunava posebej na podlagi odštevalnega električnega
števca. V znesek ni vključen strošek porabljenih telefonskih impulzov in čiščenja.
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12. člen

Najemnik je dolžan plačati najemnino mesečno v naprej, najkasneje do 10. dne v mesecu za tekoči
mesec, na podlagi računa, ki ga najemodajalec izstavi do 5. dne v mesecu.
V primeru, da najemnik računa ne prejme do 15. v mesecu, je dolžan v roku 15 dni pisno obvestiti
najemodajalca, da mu posreduje kopijo računa. V primeru, da mu najemodajalec v roku 15 dni ne
posreduje kopije računa, je dolžnost najemnika, da urgira, dokler računa ne prejme, sicer se šteje, da
je račun prejel in da je mesečno najemnino dolžan poravnati.
V primeru zamude plačila najemnine je najemnik dolžan plačevati zakonite zamudne obresti od dneva
zapadlosti računa.
13. člen
Najemnik bo nudil posebno ugodne cene za študente Pravne fakultete za storitve fotokopiranja.
14. člen
Zaradi zavarovanja najemnega razmerja in vseh morebitnih zahtevkov najemodajalca proti najemniku,
bo najemnik pred podpisom te pogodbe vplačal varščino v višini 1.000,00 EUR .
Varščina se vplača za obveznosti, nastale v času trajanja najemnega razmerja in se tri mesece po
prenehanju najemnega razmerja vrne najemniku, v kolikor bo ugotovljeno, da najemodajalec zoper
najemnika nima več nobenih zahtevkov, oziroma se s končnim obračunom uredijo plačilne obveznosti
najemnika, če lete obstajajo
15. člen
Najemna pogodba se sklepa za določen čas, za dobo petih let od dneva začetka veljavnosti pogodbe
s poskusno dobo 6 mesecev.
16. člen
Pogodbeni stranki lahko pisno odpovesta najemno pogodbo brez razloga z odpovednim rokom šest
mesecev.

Najemodajalec lahko odstopi od pogodbe:













17. člen

če najemnik zamudi s plačilom najemnine za dva (2) meseca zaporedoma ali zamudi s
plačilom 2x v obdobju šestih (6) mesecev,
če najemnik ne začne uporabljati poslovnega prostora, kot je to določeno s to najemno
pogodbo, oz. brez upravičenega razloga, ali ga več kot dva (2) meseca ne uporablja,
če najemnik odda poslovni prostor v podnajem ali drugačno uporabo deloma ali v celoti brez
soglasja najemodajalca,
če je poslovni prostor potreben najemodajalcu,
če najemnik ne uporablja poslovnega prostora v skladu z najemno pogodbo, ali ga uporablja
brez potrebne skrbnosti tako, da se dela občutnejša škoda,
če najemnik ne plačuje stroškov, ki jih je po tej pogodbi in po veljavnih predpisih dolžan
plačevati,
če krši določbe Zakona o varstvu avtorskih in sorodnih pravicah,
ob stečaju, likvidaciji oziroma prenehanju najemnika kot pravne osebe, zaradi izbrisa
samostojnega podjetnika iz registra davčnih zavezancev, z odpovedjo obrtne dejavnosti
oziroma, če je najemniku iz kakršnega koli razloga prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet najema,
če najemnik ne želi podpisati nove najemne pogodbe ali dodatka k najemni pogodbi zaradi
uskladitve z dejansko uporabo prostora oz. z dejanskim stanjem,
če ne spoštuje hišnega reda in predpisov iz varstva pri delu in pred požarom,
če najemnik kako drugače krši določila najemne pogodbe.
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V primeru prenehanja najemnega razmerja z odstopom najemodajalca, je najemnik dolžan predati
poslovni prostor najemodajalcu najkasneje v roku tridesetih (30) dni po odstopu najemodajalca v
stanju kakor ga je prejel.
Obveznost plačila najemnine preneha z iztekom zadnjega dne v mesecu po prevzemu, v katerem je
najemnik izročil ključe izpraznjenega poslovnega prostora.
18. člen
Najemodajalec za nadzor izvajanja pogodbe ter za sodelovanje z najemnikom imenuje __________,
tel. ________.
Najemnik imenuje odgovorno osebo za sodelovanje z najemodajalcem __________, tel.
___________.
19. člen
Za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih ne bi bilo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče
v Ljubljani.
20. člen
Ta pogodba je sestavljena je v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsak od pogodbenikov po
dva (2) izvoda.
Pogodba prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank.








Številka:
Številka:
V __________, dne ____________

V ________, dne ___________

NAJEMNIK:

NAJEMODAJALEC:
Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta
prof.dr. Peter Grilc
dekan
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
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Ob-2605/12
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnostih
(Uradni list RS, št. 86/10), določil Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS,
št. 34/11), 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica
za leto 2012 (Uradni list RS, št. 15/12) in
Letnega načrta razpolaganja z nepremičninami Občine Slovenska Bistrica v letu 2012,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica, mat. številka:
5884250000, ID št. za DDV: SI49960563.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb:
1. Zemljišči parc. št. 900, v površini 6452 m2 in parc. št. 901/1, v površini
10305 m2, obe k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Po prostorskih aktih sta zemljišči
opredeljeni kot nezazidani stavbni zemljišči, območje blokovsko stanovanjske gradnje – cona D. Nepremičnini se nahajata
v območju urejanja z občinskim podrobnim
prostorskim načrtom večstanovanjske zazidave »D4« (OOPN).
Izhodiščna cena za obe ponujeni nepremičnini je 564.550,00 €, brez davka.
2. Nepremičnina parc. št. 1473, v površini 303 m2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot zazidano stavbno
zemljišče, območje gostejše individualne
stanovanjske gradnje – cona A; območje
centralnih, oskrbno storitvenih in poslovnih dejavnosti – cona I. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti
in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih
spomenikov na območju občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92) se nepremičnina nahaja v območju spomenika
lokalnega pomena-DNO1.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 25.000,00 €, brez davka.
3. Nepremičnina parc. št. 1134/11,
v površini 468 m2, k.o. 753 – Slovenska
Bistrica. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno
zemljišče. Nepremičnina se nahaja v območju urejanja z Odlokom o zazidalnem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo
»KUGL« Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 112/03).
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 28.300,00 €, brez davka.
4. Nepremičnina parc. št. 1134/10,
v površini 363 m2, k.o. 753 – Slovenska
Bistrica. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno
zemljišče. Nepremičnina se nahaja v območju urejanja z Odlokom o zazidalnem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo
»KUGL« Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 112/03).
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 18.900,00 €, brez davka.
5. Nepremičnini parc. št. 776/1 in
776/2, v skupni površini 3.987 m2, k.o. 748
– Spodnja Polskava. Po prostorskih aktih
sta nepremičnini opredeljeni kot nezazidano
stavbno zemljišče.
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Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 125.000,00 €, brez davka.
6. Nepremičnina parc. št. 773/6, v površini 813 m2, k.o. 748 – Spodnja Polskava.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 22.000,00 €, brez davka.
7. Nepremičnina parc. št. 20/3, v površini 970 m2, k.o. 748 – Spodnja Polskava.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče.
Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih
znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter
zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 21/92) se nepremičnina nahaja v območju spomenika lokalnega pomena – naselbinsko območje Spodnja Polskava – DNO2.
Na podlagi Uredbe o določitvi objektov in
okolišev objektov, ki so posebnega pomena
za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03 in 26/10)
se nepremičnina nahaja v ILO 3 območje
za obrambo – območje nadzorovane rabe
obrambe.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 41.500,00 €, brez davka.
8. Nepremičnina parc. št. 606/1, v površini 394 m2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče,
območje centralnih, oskrbno storitvenih
in poslovnih dejavnosti – cona I, območje
gostejše individualne stanovanjske stavbe
– cona A. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih
kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na
območju občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 21/92) se nepremičnina nahaja
v območju spomenika lokalnega pomena
– naselbinsko območje naselja Slovenska
Bistrica – DNO1.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 27.000,00 €, brez davka.
9. Nepremičnina parc. št. 1536/1,
v površini 212 m2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Po prostorskih aktih je nepremičnina
opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče, območje centralnih, oskrbno storitvenih
in poslovnih dejavnosti – cona I, območje
gostejše individualne stanovanjske stavbe
– cona A. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih
kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na
območju občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 21/92) se nepremičnina nahaja
v območju spomenika lokalnega pomena
– naselbinsko območje naselja Slovenska
Bistrica – DNO1.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 8.200,00 €, brez davka.
10. Nepremičnina parc. št. 1734/1,
v površini 816 m2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Po prostorskih aktih je nepremičnina
opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče, območje blokovske stanovanjske gradnje – cona D. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih
kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na
območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 21/92) se nepremičnina nahaja
v območju spomenika lokalnega pomena
– naselbinsko območje naselja Slovenska
Bistrica – DNO1.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 34.000,00 €, brez davka.
11. Nepremičnina parc. št. 51/7, v površini 597 m2, k.o. 744 – Ritoznoj. Po pro-

storskih aktih je nepremičnina opredeljena
kot nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 16.500,00 €, brez davka.
12. Nepremičnina parc. št. 55/2, v površini 748 m2, k.o. 744 – Ritoznoj. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena
kot nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 18.000,00 €, brez davka.
13. Nepremičnina parc. št. 8/4, v površini 793 m2, k.o. 730 – Šmartno na Pohorju. Po prostorskih aktih je nepremičnina
opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih
ter zgodovinskih spomenikov na območju
občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 21/92) je nepremičnina opredeljena kot
kulturna dediščina razglašena za arheološko območje – LAO 23, Šmartno na Pohorju, rimski kamnolomi in naselbina. Po Uredbi o posebnih varstvenih območjih (Uradni
list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08 in
8/12) se nepremičnina nahaja v varovanem
območju – Natura 2000 (Psci si 3000270
Pohorje).
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 30.500,00 €, brez davka.
14. Nepremičnina parc. št. 1490, v površini 6444 m2, k.o. 725 – Kot. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot
nezazidano stavbno zemljišče – območje
počitniških hiš – SP 1. Na podlagi Odloka
o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 21/92) je nepremičnina
opredeljena kot naravni spomenik – potok
Oplotnica, zgornji tok potoka, hidrološki naravni spomenik – NS 13. Po Uredbi o posebnih varstvenih območjih (Uradni list RS,
št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08 in 8/12) se
nepremičnina nahaja v varovanem območju
– Natura 2000 (Psci si 3000270 Pohorje).
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 172.000,00 €, brez davka.
15. Nepremičnina parc. št. 620/2,
v površini 641 m2, k.o. 745 – Kovača vas.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče,
območje gostejše individualne stanovanjske
gradnje – cona A.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 22.500,00 €, brez davka.
16. Nepremičnina parc. št. 620/9,
v površini 320 m2, k.o. 745 – Kovača vas.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče,
območje gostejše individualne stanovanjske
gradnje – cona A.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 2.200,00 €, brez davka.
17. Nepremičnina parc. št. 633/1,
v površini 611 m2, k.o. 745 – Kovača vas.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče,
območje gostejše individualne stanovanjske
gradnje – cona A.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 8.500,00 €, brez davka.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine – kupoprodajna pogodba.
4. Pogoji prodaje:
4.1. Nepremičnine je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
4.2. Ponudba je zavezujoča in dokončna.
4.3. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pri-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dobivanje nepremičnin na območju RS, po
veljavnih predpisih.
4.4. Ponudnik mora pred iztekom roka
za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in predložiti
originalno potrdilo o vplačani varščini v višini
10 % ponujene cene, s priloženo celotno
številko svojega računa (št. računa in naziv
banke) za primer vračila varščine. Varščina se nakaže na račun Občine Slovenska
Bistrica, števila 01313-0100009691, pri
UJP Slov. Bistrica, sklicna štev. 00 76139
– 7221002-0520, z navedbo »varščina za
nakup nepremičnine – z navedbo številke
parcele«. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 10 dni
po končni izbiri. Varščina bo izbranemu ponudniku všteta v kupnino.
5. Rok sklenitve pogodbe: v roku 8 dni
po pozivu prodajalca mora izbrani ponudnik
skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem
primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe
pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe ne želi skleniti.
6. Način in rok plačila kupnine: pozvani
ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku
15 dni po podpisu pogodbe na TR prodajalca. Plačilo kupnine v roku, je bistvena
sestavina pravnega posla. V primeru, da
kupnina ni plačana v predvidenem roku, se
pogodba šteje za razdrto in se plačana varščina obdrži.
7. Prehod lastništva: prodajalec izda
kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in drugih
dajatev.
8. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: 60 dni.
Ponudbo lahko ponudnik umakne samo,
če je prodajalec prejel umik preden je prejel
ponudbo ali sočasno z njo.
9. Vsebina ponudbe: popolna pisna ponudba mora vsebovati izpolnjen in podpisan
obrazec ponudbe OBR-1 in originalno potrdilo o vplačani varščini. Obrazec OBR-1
lahko ponudnik dvigne v sprejemni pisarni
občine ali na spletni strani http://www.slovenska-bistrica.si.
10. Kriterij in izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani
ponudnika. V primeru prejema več ponudb
z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki
izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla.
11. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je vključno do
27. 6. 2012 do 12. ure.
Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali pošljejo na naslov Občina
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica, s pripisom »Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin«,
vendar morajo na naslov prispeti do zgoraj
določenega datuma in ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe), nepravilno
označene ponudbe ter pravočasne, vendar
nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je po-

oblaščena za izvedbo postopka izločila in
o tem obvestila ponudnika.
Ponudbe se bodo odpirale 27. 6. 2012
ob 15. uri, v sejni sobi Občine Slovenska
Bistrica. Odpiranje ponudb bo javno.
12. Kontaktne osebe: podrobnejši podatki in informacije glede predmetne ponudbe so dostopni na Občini Slovenska Bistrica, Sandra Justinek, tel. 02/843-28-10,
02/843-28-14, ali Janja Tkavc Smogavec,
tel. 02/843-28-16, vsak delovni dan od 8.
do 10. ure. Ogled nepremičnin je možen
po predhodnem dogovoru.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 3520-15/2012
Ob-2617/12
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš, objavlja na podlagi 22. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in
Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Mengeš za leto 2012 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 8/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremične (stanovanja)
v lasti Občine Mengeš
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, matična št.:
5880483, davčna št. 74039059.
2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Dvosobno stanovanje št. 34, v izmeri
52,75 m2, s pomožnim prostorom – ložo,
v izmeri 4,80 m2, in pomožnim prostorom –
klet št. 34, v izmeri 3,20 m2, z identifikacijsko
oznako nepremičnine (1938-1763/2) 2. E, ki
se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe,
na naslovu Levčeva ulica 13a v Mengšu.
Skupna površina znaša 60,75 m2.
Nepremičnina je vpisana v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Domžalah v vložek/pod vložek 3283/2, k.o. Mengeš – 1938.
Izhodiščna cena: 72.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka
na promet nepremičnine, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina se kupuje po načelu
»videno – kupljeno«.
3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo
(najvišja ponujena cena) in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika,
v nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Občina Mengeš pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine in po
poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last, s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v zemljiški knjigi.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.6. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
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4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Mengeš, IBAN SI56 0110 0010
0001 698, odprt pri Banki Slovenije. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek,
oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo varščine)
in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami. V primeru,
da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo
v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj –
Ponudba za nakup stanovanja«, na naslov:
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš, do 5. 6. 2012 do 12. ure. Ponudba oddana na pošti kot priporočena pošiljka mora biti oddana do navedenega roka
(upošteva se datum in čas poštnega žiga).
Ponudba, ki bo prejeta po tem roku, komisija
ne bo upoštevala.
4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 10. 8. 2012.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine zainteresirani
dobijo na Občini Mengeš, kontaktna oseba:
Urban Kolar, tel. 01-724-71-06, elektronska
pošta: urban.kolar1@menges.si.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Javno odpiranje prispelih ponudb
bo 6. 6. 2012, s pričetkom ob 14. uri, v sejni
sobi Občine Mengeš, Slovenska cesta 30,
Mengeš.
6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki
so ponudili enako visoko kupnino v roku 8
delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe
in z njimi opravila pogajanja.
6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po poteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma komisija
s soglasjem župana lahko ustavita začeti
postopek razpolaganja do sklenitve pravne-
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ga posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno tudi na internetni strani Občine
Mengeš: www.menges.si, pod rubriko objave, razpolaganje s stvarnim premoženjem,
kjer je na voljo tudi obrazec: izjava o sprejemanju pogojev javne ponudbe in izjava
o vezanosti na dano ponudbo.
Občina Mengeš
Št. 35200-01/2012
Ob-2619/12
Občina Sveta Ana na podlagi 22. člena
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) ter Odloka
o rebalansu proračune Občine Sveta Ana za
leto 2012 (MUV, št. 6/2012) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb
Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah,
tel. 02/729-58-80, faks: 02/729-58-85, e-naslov: obcina@sv-ana.si, matična številka:
1332074, ID št. za DDV: SI59385081.
Postopek vodi Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja občinskega
stvarnega premoženja Občine Sveta Ana (v
nadaljevanju: pristojna komisija).
II. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja dvosobnega stanovanja s kabinetom,
št. 3, v izmeri 75,56 m2, ki se nahaja v 1.
nadstropju večstanovanjske hiše, Kremberk
37 2233 Sveta Ana, na parceli št. 327/1,
k.o. Krembek, pripisano pri vl. št. 39, št.
stavbe 110.
Za večstanovanjsko hišo Kremberk 37,
2233 Sv. Ana, etažna lastnina še ni vzpostavljena.
Stanovanje je prazno in bremen prosto.
III. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena za predmet javnega zbiranja ponudb znaša 40.500,00 €.
V izklicno ceno davek na promet nepremičnin ni vključen. Davek na promet nepremičnin in vsi stroški v zvezi s prodajo in
prenosom lastništva bremenijo kupca.
IV. Pogoji javnega zbiranja ponudb in
merila za izbor ponudnika:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora plačati varščino za
resnost ponudbe v višini 10 % od navedene Izhodiščne cene nepremičnine, kar znaša 4.050,00 €. Varščina se vplača na TRR
občine, št. 01100-0100018188 in fotokopijo
dokazila o plačilu priložiti k prijavi na javno
zbiranje ponudb. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana,
če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa
vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
3. Uspeli ponudnik – kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, stroške
razpisa, stroške cenitve, stroške overitve).
4. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stanovanja je 15 dni po odločitvi o izbiri
najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži
prodajalec.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla.
Neupoštevanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži
varščino.
5. Obravnavane bodo le pravočasne in
pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo
ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne
prodajne cene.
6. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične osebe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov ter
telefonsko številko,
– navedbo nepremičnine in ponujeno
kupnino,
– originalno potrdilo o vplačani varščini
in priloženo številko transakcijskega računa,
za primer vračila varščine,
– kopijo osebnega dokumenta (osebne
izkaznice oziroma potnega lista) ter davčno
številko.
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisane pogoje in ponudil najvišjo
ceno. V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, si prodajalec pridrži
pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki
izvrši javno dražbo – najnižji znesek višanja
je 1.000,00 €.
8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb. Odpiranje ponudb bo javno in
se bo izvedlo 4. 6. 2012, ob 12. uri, v sejni
sobi Občine Sveta Ana.
9. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji
nepremičnine najugodnejšemu ponudniku
in je takšna obveznost prodajalca vnaprej
izključena. Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne
pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa
je v tem primeru vrniti varščino brez obresti.
V. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Upoštevane bodo vse pravočasne ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah
na naslov Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov.
goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah,
v roku do vključno 4. 6. 2012, do 10. ure,
s pripisom na sprednji strani »Ne odpiraj –
ponudba za nakup stanovanja«. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega
roka. Nepravočasne in nepravilno označene
ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
V nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil in občina zadrži plačano
varščino. Po plačilu celotne kupnine in poravnanih stroških se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest.
Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb lahko interesenti dobijo
na tel. 02/729-58-84, Irena Golob. Ogled
nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu na spletni strani Občine Sveta Ana, www.sv-ana.si.
Občina Sveta Ana

Št. 0107/2012
Ob-2631/12
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11), Splošnih pogojev
poslovanja Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 101/08 s spremembami) in Finančnega
načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2012
javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma oddajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca/najemodajalca nepremičnin in organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, matična številka: 1719572000, ID
za DDV: SI41717031.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje so 3 poslovni prostori –
lokali, locirani v 2. etaži (pritličju) objekta, na
naslovu Zadobrovška cesta 10, Ljubljana,
v katastrski občini 1772 – Slape. Lokali so
izdelani do podaljšane 3. gradbene faze,
posamezni kupec pa si glede na zahteve
dejavnosti sam izvaja in projektira notranje
instalacije lokala, notranjo gradbeno opremo, finalizacijo sten, stropov in tlakov. Lokali so komunalno urejeni. Ogrevanje vseh
lokalov je zasnovano konvektorsko. Na voljo
so vsi inštalacijski priključki z lastnimi števci,
razvodi po lokalih niso izvedeni.
Prodajalec je dne 4. 1. 2012 predlagal vpis
etažne lastnine za stavbo z ID št. 1772-5117,
stoječo na parc. št. 715/11, katastrska občina 1772 Slape (ID 1772-715/11-0). Naveden zemljiškoknjižni predlog za vpis etažne
lastnine na navedenih nepremičninah se je
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča evidentiral pod opr. Dn 1147/2012.
Predvidena dejavnost, ki naj bi se opravljala v lokalih, je trgovska, servisna ali mirna poslovna dejavnost. V primeru, da bo kupec v poslovnem prostoru izvajal gostinsko
dejavnost, je obratovalni čas lokala omejen
na čas med 7. in 21. uro v dnevu. Dogovor o obratovalnem času lokala za primer
izvajanja gostinske dejavnosti je bistvena
sestavina prodajne pogodbe.
Podrobnejši opis lokalov
2.1 Poslovni prostor – lokal št. 1, ID številka: 1772-5117-29, v 2. etaži (pritličje), na
naslovu Zadobrovška cesta 10, Ljubljana,
v izmeri 74,01 m2. K poslovnemu prostoru
sodi tudi sorazmeren del skupnih delov.
Izhodiščna cena: 121.400,00 EUR.
2.2 Poslovni prostor – lokal št. 2, ID številka: 1772-5117-30, v 2. etaži (pritličje), na
naslovu Zadobrovška cesta 10, Ljubljana,
v izmeri 59,63 m2. K poslovnemu prostoru
sodi tudi sorazmeren del skupnih delov.
Izhodiščna cena: 103.500,00 EUR.
2.3 Poslovni prostor – lokal št. 3, ID številka: 1772-5117-31, v 2. etaži (pritličje), na
naslovu Zadobrovška cesta 10, Ljubljana,
v izmeri 70,76 m2. K poslovnemu prostoru
sodi tudi sorazmeren del skupnih delov.
Izhodiščna cena: 117.600,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«, poznejših reklamacij
v primeru napak ne bomo upoštevali.
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3.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec upošteval kot edino merilo
ponujeno ceno, kar pomeni, da bo s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši
ponudnik.
3.3. Izbrani ponudnik plača celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 30 dni od
sklenitve pogodbe. Vplačana varščina se
všteva v kupnino. Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe.
3.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
prodajne pogodbe in/ali plačal celotne kupnine v določenem roku, se šteje, da odstopa od nakupa, plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
3.5. 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.
3.6. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske
pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
Ostali pogoji prodaje so razvidni iz osnutka prodajne pogodbe.
4. Predmet oddaje in izhodiščna cena
najema
Posamezen poslovni prostor bo predmet
oddaje v najem izključno v primeru neuspešnega javnega zbiranja ponudb za prodajo
posameznega poslovnega prostora po tem
javnem zbiranju ponudb. Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov se za
konkreten posamezen poslovni prostor šteje
za neuspešno, če organizator tega javnega
zbiranja po izvedbi postopka ne more skleniti prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, ker za to niso izpolnjeni pogoji po
Zakonu o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbi
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Predmet oddaje so 3 poslovni prostori,
podrobneje opisanih v 2. točki tega javnega
zbiranja ponudb.
4.1 Poslovni prostor – lokal št. 1, v izmeri
74,01 m2, ID številka: 1772-5117-29.
Izhodiščna cena najema nepremičnine
na mesec znaša: 486 EUR.
4.2 Poslovni prostor – lokal št. 2, v izmeri
59,63 m2, ID številka: 1772-5117-30.
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša: 391 EUR.
4.3 Poslovni prostor – lokal št. 3, v izmeri
70,76 m2, ID številka: 1772-5117-31.
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša: 465 EUR.
Navedene izhodiščne cene najema ne
vsebujejo davka, ki ga plačuje najemnik
v skladu z veljavno zakonodajo.
5. Pogoji najema:
5.1. Nepremičnina se oddaja po načelu »videno – najeto«, poznejših reklamacij
v primeru napak ne bomo upoštevali.
5.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo organizator upošteval kot edino merilo
ponujeno ceno najema za m2 poslovnega
prostora, kar pomeni, da bo izbran najboljši
oziroma najugodnejši ponudnik.
5.3. Ponudnik bo dolžan plačevati najemnino na podlagi izstavljenega računa najkasneje do dneva navedenega na računu
(t.j. predvidoma do 15. v mesecu za tekoči mesec). Vplačana varščina se bo vštela
v najemnino.

5.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
najemne pogodbe v določenem roku, se
šteje, da odstopa od najema, plačano varščino pa obdrži organizator, ki lahko sklene
najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Ostali pogoji najema so razvidni iz osnutka najemne pogodbe.
6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
6.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine
(v primeru ponudbe za nakup nepremičnine)
oziroma varščino v višini ene izhodiščne
cene najema nepremičnine (v primeru ponudbe za najem nepremičnine). Varščino je
potrebno plačati na račun namenskih sredstev JSS MOL, številka 01261-6520972441,
sklic na številko 1201–0002. Plačana varščina se izbranemu ponudniku (kupcu/najemniku) vračuna v kupnino oziroma najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 15 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, številko telefona in telefaksa, naziv in naslov banke za
vračilo varščine) (Priloga 1),
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša in ponujeno ceno, ki ne
sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene
za nakup ali najem nepremičnine, (Priloga
2),
– priloge iz točke 6.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb (Priloga
3, 4, 5, 6, 7).
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
6.3. Ponudniki morajo pisne ponudbe
z dokazili poslati priporočeno po pošti ali
oddati v vložišče organizatorja: javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v zaprti ovojnici.
Ovoj ponudb mora biti opremljen z naslednjimi podatki:
– »ponudba za nakup nepremičnine –
lokal št. __
ali
– »ponudba za najem nepremičnine –
lokal št. __ Zadobrovška 10 – Ne odpiraj!«
Na hrbtni strani ovojnice morata biti naslov in žig pošiljatelja. Organizator bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo vročene na navedeni naslov do vključno 7. 6. 2012, do 10. ure.
6.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti
naslednje priloge:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) oziroma
izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev od dneva, določenega za oddajo ponudbe (za samostojne
podjetnike posameznike) oziroma dokazilo
o registraciji za pravne osebe, ki ni starejše
od 30 dni od dneva, določenega za oddajo
ponudbe (izpis iz sodnega registra ali izpis
iz registra AJPES) (Priloga 3),
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, od dneva določenega za oddajo
ponudbe (Priloga 4),
– program dejavnosti, ki naj bi se odvijale v posameznem poslovnem prostoru
(Priloga 5),
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– potrdilo o plačani varščini (Priloga 6),
– pisna izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni uveden ali začet kateri izmed postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed
postopkov prisilnega prenehanja (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ZFPPIPP
(Uradni list RS, št. 126/07) (Priloga 7),
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb (PRILOGA 7),
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe (Priloga 7).
Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu
mora slednji predložiti notarsko overjeno pooblastilo.
7. Dodatne informacije in dokumentacija
za pripravo ponudbe
Ponudniki morajo ponudbo pripraviti na
obrazcih, ki so dostopni na spletni strani organizatorja, in sicer tako, da le-te izpolnijo,
podpišejo, opremijo z žigom ter po zaporednih številkah priložijo ponudbi. Obrazcem,
v katerih je navedena zahteva po prilogi, se
priloži zahtevan dokument.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo oziroma
najemom in ogledom nepremičnin v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu organizatorja, in sicer: Aleš
Tomažin, tel. 306-15-86, email: ales.tomazin@ljubljana.si ali Karmen Pintar Oblak,
tel. 306-15-46, email: karmen.pintar@ljubljana.si.
Ogled posamezne nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen
po predhodnem dogovoru.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
7. 6. 2012, na sedežu organizatorja Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljub
ljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi,
v 3. nadstropju, z začetkom ob 10.30.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
8.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine oziroma
najemnine. Razpis se šteje kot uspel tudi
v primeru, da ponudbo odda le en ponudnik.
8.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija s ponudniki, ki so ponudili enako visoko kupnino
oziroma najemnino opravila dodatna pogajanja, h katerim bodo najugodnejši ponudniki
naknadno povabljeni.
8.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
8.5. Organizator ni zavezan k sklenitvi
prodajne pogodbe ali najemne pogodbe
z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve prodajne ali
najemne pogodbe kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.
Besedilo tega javnega zbiranja ponudb
je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni
strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana: www.jssmol.si in na
spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.
ljubljana.si.
Priloge te objave javnega zbiranja ponudb
so osnutek prodajne pogodbe, osnutek najemne pogodbe ter obrazci za pripravo ponudbe in so objavljene samo na zgoraj navedeni
spletni strani Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 221-4/2004/35
Ob-2608/12
Politična stranka Slovenija je naša,
s kratico imena SJN in s sedežem v Kopru, Gortanov trg 15, ter z matično številko 1029860, se izbriše iz registra političnih
strank.
Ob-2656/12
V skladu s tretjim odstavkom 24. člena
Zakona o političnih strankah objavljamo
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Zap.
št.

Znesek
v EUR

Postavka

I.

PRIHODKI

1.

Prihodki iz državnega proračuna

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

3.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

4.

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

5.

Drugi prihodki

4.477,00
/
7.592,00
/
340,00

CELOTNI PRIHODKI
II.

ODHODKI

1.

Stroški volitev

2.

Drugi stroški in izredni odhodki

12.409,00
32.528,00

CELOTNI ODHODKI

5.187,00
37.715,00

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

/

IV.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

25.306,00

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12. 2011
Zap.
št.

Postavka

Znesek
v EUR

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna sredstva

/

2.

Dolgoročne finančne naložbe

/

3.

Kratkoročne finančne naložbe

/

4.

Denarna sredstva na računih

5.

Druga sredstva

4.420,00

SKUPAJ SREDSTVA

4.690,00

270,00

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.

Ustanovitveni vložek

/

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

/

3.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

4.

Druge obveznosti do virov sredstev
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

/
4.690,00
4.690,00
Stranka za trajnostni
razvoj Slovenije – TRS
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Ob-2658/12
Socialni demokrati, Levstikova ulica 15,
1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o političnih strankah objavlja
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1.1. do 31. 12. 2011
Zap.
št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

PRIHODKI

1.

Prihodki iz državnega proračuna

782.823,79

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

497.300,31

3.

Članarina

139.525,02

4.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

193.443,44

5.

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

6.

Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI

II.

ODHODKI

1.

Stroški volitev skupaj:

14.000,00
149.934,93
1.777.027,49
303.902,42

stroški referendumskih kampanj

32.083,27

lokalne volitve v Občini Trebnje

1.000,00

lokalne volitve v Občini Koper

5.264,44

predčasne volitve v Državni zbor
2.

265.554,71

Drugi stroški in izredni odhodki

1.032.327,96

CELOTNI ODHODKI

1.336.230,38

III.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI PRETEKLIH LET

IV.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI TEKOČEGA LETA

440.797,11

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju od 1.1. do 31. 12. 2011
Zap. št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe in dolgoročne poslovne terjatve

3.

Kratkoročne finančne naložbe

37.296,44

4.

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

51.505,28

5.

Denarna sredstva na računih

20.049,39

6.

Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA

572.702,90
4.542,07

5.193,74
691.289,82

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.

Ustanovitveni vložek

476.369,19

2.

Obveznosti do dobaviteljev

344.471,92

3.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

166.856,38

4.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

5.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

393.608,71

6.

Presežek prihodkov nad odhodki tega leta

440.797,11

7.

Presežek odhodkov nad prihodki preteklih let
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

74.259,77

–1.205.073,26
691.289,82
Socialni demokrati
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Ob-2665/12
V skladu s 24. členom Zakona o političnih strankah objavlja stranka Glas žensk
Slovenije, Leona Zalaznika 12, 2000 Maribor
skrajšano letno poročilo
za leto 2011

A. Prihodki
1. članarine
2. prisp. od zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb
3. prisp. od zasebnikova, pravnih in fizičnih oseb, ki presegajo
v zakonu določeno višino
4. prihodki od premoženja
5. prihodki od daril
6. prihodki od volil
7. prihodki od proračunov lokalnih skupnosti
8. prihodki od obresti
9. prihodki od dohodnine – DURS
B. Stroški
1. stroški materiala
2. stroški storitev
3. stroški volitev
4. drugi stroški – amortizacija
C. Presežek prihodkov
D. Sredstva
1. stalna sredstva
2. kratkoročna sredstva
E. Obveznosti do virov sredstev
1. ugotovljen poslovni izid
2. presežek iz preteklih let
3. kratkoročne poslovne obveznosti

v EUR (brez
stotinov)
2.751
2.584
110
57
2.616
234
2.020
362
135
8.880
731
8.149
8.880
135
8.595
150

Glas žensk Slovenije
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Ob-2666/12
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije Kersnikova 6, Ljubljana,
objavlja na podlagi Zakona o političnih
strankah
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
Zap.
št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

PRIHODKI

1.

Prihodki iz državnega proračuna

212.074,36

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

357.106,04

3.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

33.881,87

4.

Članarine

41.423,28

5.

Prihodki iz financiranja

6.

Drugi prihodki

694,56
0,00

CELOTNI PRIHODKI

645.180,11

II.

ODHODKI

1.

Stroški volitev

252.620,21

2.

Drugi stroški in izredni odhodki

561.950,41

CELOTNI ODHODKI

814.570,62

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

IV.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

169.390,51

Skrajšano letno poročilo
sredstev in viri sredstev na dan 31. 12. 2011
Zap.
št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne finančne naložbe

4.

Kratkoročne terjatve

5.

Denarna sredstva na računih

6.

Aktivne časovne razmejitve

10.354,90
16.521,46
220,00
74.850,30
250,00

SKUPAJ SREDSTVA

102.196,66

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.

Ustanovitveni vložek

7.436,36

2.

Presežek odhodkov

85.111,28

3.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

4.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

5.

Druge obveznosti do virov sredstev

79.871,58

SKUPAJ VIRI SREDSTEV

102.196,66
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
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Ob-2667/12
Stranka mladih – Zeleni Evrope, Rimska
cesta 8, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi
Zakona o političnih strankah

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
Zap.
št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

PRIHODKI

1.

Prihodki iz državnega proračuna

65.820

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

52.768

3.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

26.500

4.

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

5.

Drugi prihodki

11.429

CELOTNI PRIHODKI

156.517

II.

ODHODKI

1.

Stroški materiala

2.

Stroški storitev

3.

Stroški dela

66.134

4.

Amortizacija

295

7.332
132.965

CELOTNI ODHODKI
III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

IV.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

206.726
50.209

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12. 2011
Zap.
št.

Postavka

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne finančne naložbe

4.

Denarna sredstva na računih

5.

Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA

Znesek v EUR

809
809

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

71.084

3.

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

23.627

4.

Druge obveznosti do virov sredstev
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

1.658

–95.560
809
Stranka mladih – Zeleni Evrope
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Evidence sindikatov
Št. 101-29/2012-5
Ob-2515/12
V evidenci statutov sindikatov, ki jo
hrani Upravna enota Ljub
ljana, Izpostava
Bežigrad, se pri osnovnem vpisu statuta sindikata: Sindikata Pergam Delo revije
d.d., Ljubljana, ki je bil vpisan v evidenco,
pod zaporedno številko 3/2011 z odločbo
št. 301-6/2011-2, zaradi spremembe imena
sindikata, 17. 4. 2012 vpišejo spremenjena
pravila sindikata, in sicer: naziv pravil/statuta: Statut KSS Pergam – Sindikat Krater
Media, ime in kratica sindikata: KSS Pergam – Sindikat Krater Media, skrajšano:
KSS Pergam – Sindikat Krater Media, sedež sindikata: Likozarjeva 3, 1000 Ljub
ljana.
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Objave gospodarskih družb
Ob-2592/12
Na podlagi določb pete alinee 412. člena Zakona o gospodarskih družbah, likvidacijski upravitelj Mitja Premrl pozivam vse
upnike, ki imajo odprte terjatve do Z.A.AP.
Prevozniška zadruga z.o.o. Ajdovščina –
v likvidaciji, Vipavska cesta 17b, 5270 Ajdovščina, mat. št. 1199790, dav. št. 38510553
(v nadaljevanju zadruga), da v 30 dneh po
objavi tega poziva v Uradnem listu RS prijavijo svoje terjatve do zadruge. Terjatve
naj upniki s priporočeno pošto s povratnico
pošljejo na naslov: TAXA d.o.o. Ajdovščina,
Lokavška cesta 7, 5270 Ajdovščina. V levem zgornjem kotu kuverte morajo upniki
napisati »Za Z.A.AP. z.o.o. Ajdovščina – v likvidaciji.
Likvidacijski upravitelj:
Mitja Premrl

Sklici skupščin
Št. 014-12
Ob-2594/12
Na podlagi 32. člena Statuta družbe Elektro Unimont d.d., Tovarniška cesta 1, Slovenske Konjice, ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 uprava
družbe sklicuje
17. redno skupščino
delničarjev Elektro Unimont d.d.,
ki bo v sredo, 20. 6. 2012, ob 12. uri,
v sejni sobi poslovne stavbe, Tovarniška
cesta 1, Slovenske Konjice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da skupščini prisostvuje notar Uroš Marguč
in izvoli organe skupščine: za predsednika skupščine Franca Čuješa, za preštevalki
glasov pa Mileno Padežnik in Štefko Kovač.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi
in sprejemu letnega poročila za leto 2011.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
in sprejemu letnega poročila za leto 2011.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2011 ter odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina sprejme predlog uporabe
bilančnega dobička za leto 2011 – bilančni
dobiček v višini 890.131,35 EUR ostane nerazporejen, o njegovi uporabi se bo odločalo
v naslednjih letih.
3.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina ugotavlja, da članom
nadzornega sveta – Gorazdu Korošcu, Vinku Černecu in Janezu Klančniku z dnem
28. 6. 2012 preteče štiriletni mandat.
4.2. Skupščina izvoli dva člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev, Vinka Černeca in Janeza Klančnika, za mandatno dobo od 29. 6. 2012 do 28. 6. 2016.

4.3. Skupščina se seznani, da je svet
delavcev izvolil Aleša Slatineka za člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev,
z mandatno dobo od 29. 6. 2012 do 28. 6.
2016.
Informacije za delničarje
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini, lastne delnice
nimajo glasovalne pravice.
Gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, Tovarniška
cesta 1, Slovenske Konjice, vse delovne dni
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine, od 9. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi na sedežu družbe,
v sedmih dneh po objavi sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, v korist
katerih so delnice knjižene v delniški knjig
na dan 31. 5. 2012 in bodo ostali vpisani do
konca zasedanja, če najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini. Člani
nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Glasovalno
pravico uresničuje tisti delničar oziroma zanj
njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik,
ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine prijavil svojo udeležbo.
Pooblaščenec delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo.
Pooblastilo mora pri fizičnih osebah vsebovati ime in priimek, matično številko ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa ime in priimek, matično številko
ter naslov pooblaščenca, firmo ter podpis
in žig pooblastitelja. Vsa predložena pooblastila so do konca skupščine na vpogled
pri notarju.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina ponovno sestane.
Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred uradnim začetkom
Elektro Unimont d.d.
uprava družbe
Vekoslav Marzidošek, ing.
Ob-2595/12
Na podlagi 6. člena Statuta delniške
družbe MDS IT d.d., Ljubljana, Leskoškova
cesta 9e, uprava družbe sklicuje
18. sejo skupščine
družbe MDS IT d.d.
ki bo dne 19. 6. 2012, ob 12. uri, na
sedežu družbe, na naslovu Leskoškova
cesta 9e v Ljubljani.
Za sejo skupščine predlagata uprava in
nadzorni svet naslednji dnevni red in predloge sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predloge za imenovanje organov skupščine:

a) Predsednik skupščine: Gregor Kampjut.
b) Preštevalki glasov: Renata Kastelic in
Bernarda Vrbnjak.
c) Ugotovi se prisotnost vabljene notarke.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2011.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za leto 2011.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček za leto
2011 znaša 904.207,00 € in se razdeli za
izplačilo dividend delničarjem, ki so vpisani
v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine, v bruto znesku 16.500,00 €, kar je 2,50 €
bruto na delnico. Dividende bodo izplačane
najkasneje do 30. 11. 2012. Ostanek bilančnega dobička v višini 887.707,00 € ostane
nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta
za leto 2011.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da se z dnem
15. 6. 2012 izteče mandat članici nadzornega sveta Silvi Mihelič in da se z dnem 4. 8.
2012 izteče mandat članoma nadzornega
sveta Roku Vodniku in Marku Kuharju.
Za nova člana nadzornega sveta se za
štiriletni mandat z dnem 5. 8. 2012 izvolita
Rok Vodnik in Marko Kuhar.
Skupščina se seznani z izvolitvijo predstavnika delavcev v nadzorni svet, ki so na
podlagi Zakona o sodelovanju delavcev pri
upravljanju izbrali z dnem 16. 6. 2012 za
svojega predstavnika Silvo Mihelič.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlagatelja skupščinskih sklepov
k vsem točkam dnevnega reda skupščine
sta uprava in nadzorni svet.
Gradivo s predlogi sklepov in njihovo
obrazložitvijo je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, Leskoškova cesta 9E,
1000 Ljubljana, vsak delovni dan, od 10. do
12. ure, v tajništvu družbe. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji
brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.
Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Dopolnitev dnevnega reda in predlogi
delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim
odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni
po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če je delničar

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov
nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti.
Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani
v navedenem roku sedmih dni in so dani
najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je 15. 6. 2012
(presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje tri dni pred
skupščino.
Uprava MDS IT d.d.
direktor Matjaž Bavdek
Ob-2596/12
Na podlagi 6.3 in 6.4. točke Statuta delniške družbe, uprava družbe sklicuje
16. skupščino
delniške družbe Alpetour Potovalna
agencija d.d. Kranj,
ki bo v torek, dne 19. 6. 2012, ob 12. uri,
na sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Predlog sklepa
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se za predsednika skupščine izvoli Janez
Hočevar. Za preštevalca glasov se izvolita
Tomaž Medja in Ana Markovič Rakuš.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Marjana Tičar Bešter.
2. Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega
poročila za poslovno leto 2012, seznanitev
skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog
v družbi prejeli v poslovnem letu 2011.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom in konsolidiranim letnim
poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za
poslovno leto 2011 ter s prejemki članov
organov vodenja in nadzora, ki so jih za
opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini
1.998.656,01 EUR razporeja za:
1. Izplačilo dividend delničarjem v višini 0,80 EUR bruto na delnico, kar znaša
skupaj 377.155,20 EUR.
Do dividend so upravičeni delničarji,
vpisani v delniško knjigo 2 delovna dneva
po skupščini družbe.
Dividenda se izplača najkasneje
v roku 90 dni od sprejema tega sklepa.

2. Predsedniku nadzornega sveta se
v breme stroškov izplača nagrada v višini
3.000 EUR bruto, štirim članom nadzornega
sveta pa nagrada v višini 8.000 EUR bruto.
3. Preostanek bilančnega dobička
v višini 1.621.500,81 EUR se prenese za
uporabo v naslednjih letih.
4. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu, s katero se potrdi in odobri
njuno delo v letu 2011.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2012.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto
2012 imenuje ABC Revizija d.o.o. Dunajska
cesta 101, Ljubljana.
5. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa
Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme spremembe statuta
družbe:
V poglavju 2 (dva) DEJAVNOST DRUŽBE v točki 2.1 (dva.ena) spremeni besedilo
in doda dodatne dejavnosti:
Dejavnost družbe je: po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti Uradni list RS,
št. 69/07 (devetinšestdeset/dvatisočsedem)
D 35.119 Druga proizvodnja elektrike,
D 35.140 Trgovanje z električno energijo,
K 64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva
in
dejavnosti pokojninskih skladov,
K 66.120 Posredništvo pri trgovanju
z vrednostnimi papirji in borznim blagom,
K 66.190 Druge pomožne dejavnosti za
finančne storitve, razen za zavarovalništvo
in pokojninske sklade.
6. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.
Predlog sklepa
Skupščina v skladu z osmo alinejo
247. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1-UPB 3), pooblašča upravo družbe
Alpetour Potovalna agencija d.d, da lahko
v imenu in za račun družbe kupi največ
23.381 lastnih delnic. Družba lahko delnice
pridobiva izključno na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev in jih ne sme pridobivati
izključno z namenom trgovanja.
Pri pridobivanju lastnih delnic, najvišja
nakupna cena ne sme za več kot 30 % presegati borzno ceno delnic v času nakupa.
Pri pridobivanju lastnih delnic je izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev.
Uprava družbe lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi obrambe pred
škodljivimi prevzemi in zaradi zagotovitve
povečanja premoženja družbe. Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice tudi
zaradi izplačevanja udeležbe na dobičku ali
nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in
zaposlenih. V navedenih primerih odsvajanja lastnih delnic, se delnice odsvajajo po
njihovi povprečni nakupni ceni in se prednostna pravica obstoječih delničarjev v celoti
izključi.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
po svoji presoji, tako pridobljene lastne delnice tudi umakne in s tem zmanjša osnovni
kapital družbe brez nadaljnjega sklepanja
skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nadzorni svet družbe je v tem primeru pooblaščen, da uskladi besedilo statuta
z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.
To pooblastilo velja 36 mesecev od dneva sprejema na skupščini.
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Pravica do obveščenosti delničarjev in
dostopnost gradiva za skupščino
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Gradivo za skupščino je delničarjem
brezplačno na vpogled v tajništvu družbe
na sedežu družbe Mirka Vadnova 8, Kranj,
vsak delavnik, od 10. do 12. ure od dneva
objave sklica, do dneva zasedanja skupščine.
Sklic skupščine, dnevni red s predlogi
sklepov in obrazložitve sklepov, letno poročilo in konsolidirano letno poročilo, podatki
o prejemkih članov vodenja in nadzora v letu
2011, poročilo nadzornega sveta, predlog
sprememb statuta ter ostalo gradivo iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1 so poleg
objave na borzno informacijskem sistemu
SEO-net delničarjem dostopni na spletni
strani družbe, www.alpetour.si, v rubriki Za
vlagatelje.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona
o gospodarskih družbah, so dostopne na
spletni strani družbe.
Sklic skupščine se objavi tudi v Uradnem
listu RS.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega
reda. Uprava bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, za katere bodo
delničarji poslali zahtevo družbi najpozneje
7 dni po objavi tega sklica na naslov Alpetour Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova
8, 4000 Kranj, ali na elektronski naslov: majda.macek@alpetour.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Nasprotni predlogi
delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti utemeljeni in vloženi
v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov
Alpetour Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, ali elektronski naslov:
majda.macek@alpetour.si. Uprava družbe
bo na enak način kot ta sklic skupščine,
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo
razumno utemeljeni in za katere bo delničar
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.
Delničarjem volilnih predlogov v skladu
z določbami 301. člena ZGD-1 ni potrebno
utemeljiti.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, predlogi sklepov in volilni predlogi, ki
se družbi sporočijo v elektronski obliki, morajo biti posredovani 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 ta uporablja.
Družba ima pravico do preveritve identitete
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti
ter pristnost njegovega podpisa.
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Udeležba na skupščini 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 pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan) ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali
s priporočeno pošiljko najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, na naslov: Alpetour Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova
8, 4000 Kranj.
Pooblaščenec delničarja mora prijavi
udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za
fizične osebe mora vsebovati ime in priimek
ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne
osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom in priimkom
zakonitega zastopnika in pečatom oziroma
žigom pooblastitelja, če ga ta uporablja.
Dokazilo o imenovanju pooblaščenca
se lahko posreduje družbi na elektronski
naslov, majda.macek@alpetour.si in sicer
v skenirani obliki kot priponka. Družba si
pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poti.
Priporočena obrazca prijave in pooblastila za skupščino, sta dostopna na spletni strani družbe: www.alpetour.si, v rubriki
Za vlagatelje/skupščine. V primeru, da se
obrazca zaradi tehničnih razlogov ne moreta
objaviti na spletni strani družbe, se na zahtevo delničarja lahko brezplačno pridobita
v fizični obliki v tajništvu družbe na sedežu
družbe, vsak dan med 10. in 14. uro.
Pozivamo udeležence, da pridejo in se
prijavijo na skupščino najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.
Družba ima na dan sklica skupščine izdanih skupno 497.847 navadnih kosovnih
delnic ter je imetnica 26.403 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka
delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na
podlagi zakona nimajo glasovalne pravice.
Na skupščini bodo delničarji uresničevali
glasovalno pravico brez upoštevanja lastnih
delnic.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri, z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Alpetour, Potovalna agencija d.d.
Uprava družbe
Št. 1481-12
Ob-2604/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 s spremembami)
in na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe Komunalno stanovanjskega podjetja
sklicujem
16. skupščino
delniške družbe KSP d. d. Sežana,
ki bo 22. 6. 2012 ob 11. uri, v mutimedijski sobi – botaničnem parku, v Sežani,
Partizanska cesta 2.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine, in
sicer:
– za predsednico skupščine: Maja Pamić, ter
– verifikacijska komisija: Bernarda Bole
in Karmen Logar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Gregor Mesar.
2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
3. A/ Predložitev letnega poročila za leto
2011 z revizorjevim poročilom in pisnega
poročila nadzornega sveta po 282. členu
ZGD-1.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta in s sprejemom letnega
poročila družbe Komunalno stanovanjsko
podjetje d. d. za leto 2011 ter s stališčem
nadzornega sveta do revizijskega poročila.
B/ Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička po predlogu uprave in nadzornega
sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
B/1 Ugotovitev bilančnega dobička:
Na dan 31. 12. 2011 znaša bilančni dobiček družbe KSP d. d. 365.124,00 EUR in
je sestavljen iz:
– prenesenega čistega dobička iz leta 2009
– čistega dobička poslovnega leta 2010
– čistega dobička poslovnega leta 2011

105.671,27 EUR,
110.982,40 EUR in
148.470,33 EUR.

Predlog sklepa:
B/2 Uporaba bilančnega dobička:
Bilančni dobiček se uporabi za naslednje
namene:
– 73.218,66 EUR čistega dobička iz leta
2009 se izplača delničarjem za dividende, in
sicer 0,46 EUR bruto na delnico. Družba bo
delničarjem izplačala dividende najpozneje
v roku 60 dni od dneva skupščine, in sicer po
stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralni Klirinško-depotni družbi d.d. Ljubljana, na dan 1. 6. 2012,
– 32.452,61 EUR prenesenega čistega
dobička iz leta 2009 se ne razporedi oziroma, se bo o njem odločalo v prihodnjih
poslovnih letih,
– 110.982,40 EUR čistega dobička poslovnega leta 2010 se ne razporedi oziroma,
se bo o njem odločalo v prihodnjih poslovnih letih,
– 148.470,33 EUR čistega dobička iz
leta 2011 se ne razporedi oziroma, se bo
o njem odločalo v prihodnjih poslovnih letih.
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo v. d. direktorja in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 in
jim podeljuje razrešnico.
Na podlagi 294. člena ZGD uprava seznani skupščino s prejemki članov organov
vodenja in nadzora v letu 2011.
4. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Z dnem 28. 11. 2011 je prenehal mandat
članu nadzornega sveta Iztoku Bandlju.
4.1 Na podlagi 5.2. točke Statuta delniške družbe KSP d. d. Sežana se izvoli nov
član nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Za člana nadzornega sveta KSP d. d.
Sežana se za štiriletno mandatno dobo
s pričetkom mandata 22. 6. 2011, izvoli Igor
Mahne.
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4.2 Ta sklep velja takoj.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov
KSP d. d. Sežana za leto 2012, se imenuje
PRO–REVIZIJA d.o.o. iz Postojne.
6. Gradivo in udeležba na skupščini.
Gradivo za dnevni red skupščine
s predlogi sklepov ter obrazložitvami, letno
poročilo za leto 2011 ter pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
po 282. členu ZGD je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan od 8. do 9. ure na
sedežu družbe, v splošni – kadrovski službi
ter od dneva objave sklica skupščine do
dneva seje skupščine objavljeno na spletni
strani družbe, www.ksp-sezana.si.
Pogoji za udeležbo: skupščine se lahko
udeležijo vsi delničarji, ki so do konca tretjega dne pred zasedanjem skupščine vpisani
v delniško knjigo pri KDD Ljubljana, njihovi
pooblaščenci oziroma, zakoniti zastopniki,
če svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem. Pooblaščenec delničarja mora priložiti
prijavi tudi pisno pooblastilo.
Člani uprave in nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Način glasovanja: glasuje se osebno oziroma, po pooblaščencu ali zastopniku na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu na skupščino.
Zasedanje: prostor, kjer bo potekalo zasedanje, bo odprt pol ure pred začetkom
zasedanja.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne ob 12. uri v istem
prostoru z istim dnevnim redom. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
KSP d. d. Sežana
Uprava
Ob-2606/12
Uprava družbe v skladu z 295. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje
11. skupščino
IBE Holding, d.d., partnerska družba
Seja skupščine bo na sedežu družbe IBE
Holding, d.d., partnerska družba, Hajdrihova
4, Ljubljana, dne 19. 6. 2012, ob 16.20.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje verifikacijske komisije in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi: Tatjana Primožič
in Jana Možina. Skupščini bo prisostvovala
notarka Nataša Erjavec.
2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto
2011 in s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, odločitev o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi ter
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa 2/1:
1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2011 je v višini 400.068 EUR.
2. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2011 v višini 390.000 EUR se razporedi v izplačilo deleža v dobičku lastnikom.
Do izplačila deleža v dobičku so upravičeni
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
kot imetniki delnic na dan seje skupščine.
Izplačilo se izvede v roku treh mesecev od
skupščine družbe.

3. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2011 v višini 10.068 EUR se razporedi
v druge rezerve iz dobička.
Predlog sklepa 2/2: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2011.
3. Imenovanje družbe za revizijo letnega poročila za poslovno leto 2012.
Predlog sklepa: skupščina za revizijo
letnega poročila za poslovno leto 2012 imenuje revizijsko družbo ABC revizija, družba
za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska 101, Ljubljana.
Seje skupščine se lahko udeležijo in
na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred sejo skupščine (presečni dan), to
je dne 15. 6. 2012.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki družbi osebno ali
s priporočenim pismom, ki prispe na sedež
družbe najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino, prijavijo svojo udeležbo. Osebne prijave bosta zbirali Tatjana Primožič in
Jana Možina, med 9. in 15. uro na sedežu
družbe do vključno 15. 6. 2012.
Prijava pooblaščenca bo veljavna
s predložitvijo pisnega pooblastila. Pooblastilo fizične osebe mora vsebovati priimek
in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in
pooblaščenca, število glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, pooblastilo
pravne osebe pa priimek in ime, naslov
in EMŠO pooblaščenca, firmo, sedež in
število glasov ter podpis in žig pooblastitelja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine od 15.50 dalje na kraju
skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo
pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 25. 5. 2012.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog)
ali predlog za volitve članov nadzornega
sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1
(volilni predlog). Nasprotni ali volilni predlog
se objavi in sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1 le v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je
do 25. 5. 2012, družbi poslal predlog za
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.
Gradivo za zasedanje skupščine je
brezplačno na vpogled v glavnem tajništvu
na sedežu družbe, vsak delovni dan med
9. in 13. uro od sklica skupščine dalje.
Gradivo vsebuje:
– predloge sklepov z navedbo, kateri
organ je dal posamezen predlog,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo za leto 2011,
– poročilo nadzornega sveta za leto
2011.
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Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
IBE Holding, d.d.
mag. Uroš Mikoš
uprava
Ob-2607/12
Uprava družbe v skladu z 295. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje
20. skupščino
družbe IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring
Seja skupščine bo v veliki sejni sobi IBE,
d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring,
Hajdrihova 4, Ljubljana, dne 19. 6. 2012,
ob 16. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje verifikacijske komisije in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi: Tatjana Primožič
in Jana Možina. Skupščini bo prisostvovala
notarka Nataša Erjavec.
2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto
2011 in s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, odločitev o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi ter
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa 2/1:
1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2011 je v višini 1.000.000 EUR.
2. Bilančni dobiček poslovnega leta 2011
v višini 636.880 EUR se razporedi v izplačilo
deleža v dobičku lastnikom. Do izplačila deleža v dobičku so upravičeni delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic
na dan seje skupščine. Izplačilo se izvede
v roku treh mesecev po skupščini.
3. Bilančni dobiček poslovnega leta 2011
v višini 363.120 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
Predlog sklepa 2/2: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2011.
3. Imenovanje družbe za revizijo letnega
poročila za poslovno leto 2012.
Predlog sklepa: skupščina za revizijo letnega poročila za poslovno leto 2012 imenuje revizijsko družbo ABC revizija, družba
za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska 101, Ljubljana.
Seje skupščine se lahko udeležijo in na
njej uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
sejo skupščine (presečni dan), to je dne
15. 6. 2012.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki družbi osebno ali
s priporočenim pismom, ki prispe na sedež
družbe najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino, prijavijo svojo udeležbo. Osebne
prijave bosta zbirali Tatjana Primožič in Jana
Možina, med 9. in 15. uro na sedežu družbe
do vključno 15. 6. 2012.
Prijava pooblaščenca bo veljavna
s predložitvijo pisnega pooblastila. Pooblastilo fizične osebe mora vsebovati priimek
in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in
pooblaščenca, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, pooblastilo pravne
osebe pa priimek in ime, naslov in EMŠO
pooblaščenca, firmo, sedež in število glasov
ter podpis in žig pooblastitelja. Delničarji ozi-
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roma njihovi pooblaščenci lahko prevzamejo
glasovnice za glasovanje na dan skupščine
od 15.30 dalje na kraju skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do 25. 5. 2012.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog)
ali predlog za volitve članov nadzornega
sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Nasprotni ali volilni predlog
se objavi in sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1 le v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je
do 25. 5. 2012, družbi poslal predlog za
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom
ZGD-1.
Gradivo za zasedanje skupščine je brezplačno na vpogled v glavnem tajništvu na
sedežu družbe, vsak delovni dan med 9. in
13. uro od sklica skupščine dalje. Gradivo
vsebuje:
– predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo za leto 2011,
– poročilo nadzornega sveta za leto
2011.
Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
IBE, d.d.
Uprava
Ob-2611/12
Na podlagi prvega odstavka 12. člena
Statuta delniške družbe Aerodrom Ljubljana,
d.d., uprava družbe Aerodroma Ljubljana,
d.d. sklicuje in vabi delničarje na
16. sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom
Ljubljana, d.d.,
ki bo v 22. 6. 2012 ob 13.05, v dvorani
Aerodroma Ljub
ljana, d.d. /nova parkirna
hiša/, Zg. Brnik 130a, Brnik-aerodrom.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in se izvolijo predlagani organi skupščine.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno
leto 2011.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Aerodrom Ljubljana, d.d., za leto
2011 in pozitivnim stališčem k poročilu revizijske hiše Deloitte revizija, d. o. o., za poslovno leto 2011, potrditvijo letnega poročila
za leto 2011 na 28. seji nadzornega sveta
dne 11. 4. 2012 in z informacijo o prejemkih
članov organov vodenja in nadzora.
3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2011 in podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi.
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Predlogi sklepov:
I. Na predlog uprave ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček
družbe po revidiranem letnem poročilu za
poslovno leto 2011, ki na dan 31. 12. 2011
znaša 2.628.620,21 evrov, uporabi na naslednji način:
1. Za izplačilo dividend lastnikom prednostnih participativnih in navadnih kosovnih
delnic se nameni 1.829.145,01 evrov bilančnega dobička, in sicer:
– za dividende lastnikom prednostnih
participativnih kosovnih delnic 996.566,54
evrov (fiksni del dividende znaša 196.638,40
evrov, variabilni del pa 799.928,14 evrov
oziroma 0,43 evra na delnico),
– za dividende lastnikom navadnih kosovnih delnic 832.578,47 evrov oziroma
0,43 evra bruto na delnico.
2. Za druge rezerve se nameni
799.475,20 evrov bilančnega dobička.
Dividende
v
skupnem
znesku
1.829.145,01 evrov se izplačajo v enkratnem znesku najkasneje v roku treh mesecev po sprejemu sklepa skupščine vsem
delničarjem, ki bodo drugi delovni dan po
skupščini, 27. 6. 2012 vpisani v delniško
knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi
d.d., Ljubljana.
II. Skupščina Aerodroma Ljubljana, d.d.,
podeljuje nadzornemu svetu razrešnico,
s katero potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2011.
III. Skupščina Aerodroma Ljubljana, d.d.,
podeljuje upravi razrešnico, s katero potrdi
in odobri njeno delo v poslovnem letu 2011.
4. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za
poslovno leto 2012.
Predlog sklepa: na predlog revizijske komisije in nadzornega sveta se za revizorja
računovodskih izkazov za leto 2012 imenuje
revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.
5. Nagrajevanje nadzornega sveta Aerodroma Ljubljana, d.d.
Predlog sklepa:
1. Člani nadzornega sveta prejmejo
za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe
znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji
komisije sejnino, ki za posameznega člana
komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za
korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje
sejnine. Posamezni član nadzornega sveta
je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila
sejnin vse dokler skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi
iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne
doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za
opravljanje funkcije za posameznega člana
nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.
2. Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje
funkcije v višini 12.000 EUR bruto letno na
posameznega člana, predsednik nadzornega sveta pa 14.400 EUR.
Člani komisije nadzornega sveta
prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije,
ki za posameznega člana komisije znaša
2.400 EUR, predsedniku komisije pa pripada doplačilo za opravljanje funkcije v znesku
4.800 EUR bruto. Člani nadzornega sveta in
člani komisije nadzornega sveta prejemajo

osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje
funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih,
do katerih so upravičeni dokler opravljajo
funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
Posamezen član komisije nadzornega sveta
je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne
glede na število komisij, katerih član je ali
jim predseduje, v posameznem poslovnem
letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže
vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila
na letni ravni.
3. Omejitev višine skupnih izplačil
sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo
dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah
nadzornega sveta in sejah komisij, katerih
član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo
v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu
in sicer do višine, določene v predpisih, ki
urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in
drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali
začasnega prebivališča člana nadzornega
sveta oziroma člana komisije nadzornega
sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem
redu ni bila več predvidena nobena vožnja
javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja
z dnem sprejema na skupščini. Z njim se
preklicuje sklep št. 5, sprejet na 15. seji
skupščine družbe z dne 23. 6. 2011.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
z obrazložitvami, vključno z letnim poročilom
za leto 2011, poročilom nadzornega sveta,
izjavo o upravljanju, je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe vsak delovni dan od ponedeljka do petka, od 10. do
11. ure, od dneva objave dnevnega reda do
dneva skupščine in na spletni strani družbe,
www.lju-airport.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo,
je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljub
ljanske borze d.d., (http://seonet.ljse.si). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena
ZGD-1 ter 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 objavljeni na
spletni strani družbe.
Zahteve in predlogi delničarje
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 priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
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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: skupščina@lju-airport.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,
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. Predlog
delničarja se objavi in sporoči na način iz
296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski
naslov: skupščina@lju-airport.si.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi,
ki se družbi sporočijo po elektronski pošti,
morajo biti posredovani 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 avtentičnosti 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.
Obveščanje javnosti
Družba spodbuja vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in
državo, da javnost seznanijo s svojo politiko
upravljanja z naložbo v javni delniški družbi,
npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljavskih aktivnosti ter
z dinamiko komuniciranja z organi vodenja
ali nadzora te 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 družbi prijavijo svojo udeležbo
najpozneje konec 4. dne pred skupščino,
to je do vključno 18. 6. 2012 in ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev dne
18. 6. 2012.
Prijava se pošlje po pošti na naslov: Aerodrom Ljubljana, d.d. – za skupščino, Zg.
Brnik 130a, 4210 Brnik-aerodrom. 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. Poo-

blastilo je lahko posredovano družbi tudi
po elektronski pošti na elektronski naslov:
skupščina@lju-airport.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 zahtevo ali predlog 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 registra. Na dan sklica skupščine
ima družba 1.936.229 navadnih imenskih
kosovnih delnic in 1.860.298 prednostnih
participativnih kosovnih delnic. Skladno
z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Prednostne participativne delnice imajo polno
glasovalno pravico pri 4. točki dnevnega
reda.
Vljudno naprošamo udeležence, da se
ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Uprava družbe
Aerodrom Ljubljana, d.d.
Bernarda Trebušak
članica uprave
Zmago Skobir
predsednik uprave
Št. 98/2012
Ob-2612/12
Na podlagi 9.7 člena Statuta družbe
GOZD Ljubljana, družba za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.d., Tržaška cesta 2,
Ljubljana, upravni odbor sklicuje
19. skupščino
družbe GOZD Ljubljana, družba za pro
izvodnjo, storitve in trgovino, d.d.,
ki bo v sredo, 20. 6. 2012, ob 13. uri,
v poslovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška
cesta 2, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Sprejme se sklep, kot ga predlaga upravni odbor:
– za predsedujočega na skupščini se izvoli Domen Neffat,
– za preštevalki glasov se izvolita Darja
Krmavnar in Urbas Fani,
– seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar.
2.a) Seznanitev delničarjev z Letnim poročilom za leto 2011, ki ga je obravnaval in
potrdil upravni odbor v skladu z 285. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
Statutom družbe.
Delničarji se seznanijo z Letnim poročilom za poslovno leto 2011. O tej točki dnevnega reda se ne glasuje.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Na predlog upravnega odbora se sprejme naslednji sklep:
Celotni
bilančni
dobiček
znaša
2.035.624,23 €. Del bilančnega dobička po
ZR 2011 v znesku 150.000,00 € se razdeli
za dividende, in sicer iz dobička leta 2007,
ostanek v višini 1.885.624,23 € ostane nerazporejen kot preneseni dobiček. V skla-
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du z določbo 4.3 statuta družbe se 65 %
dobička za razdelitev v višini 97.500,00 €
najprej razdeli na prednostne delnice razreda B, 35 % v višini 52.500,00 € pa se
razdeli na imetnike delnic A in B. Dividende
se izplačajo do 30. 9. 2012 delničarjem po
stanju v delniški knjigi na dan sklepanja na
skupščini.
c) Podelitev razrešnice predsedniku in
članom upravnega odbora.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo predsednika in članov upravnega odbora v poslovnem letu 2011 ter jim
podeljuje razrešnico za poslovno leto 2011.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Na predlog upravnega odbora družbe se
sprejme naslednji sklep:
Zaradi optimizacije kapitalske strukture družba zmanjšuje osnovni kapital za
282.857,14 EUR.
Družba zmanjša osnovni kapital z umikom 5.000 delnic razreda A in 40.000 delnic
razreda B, ki so s strani družbe že pridobljene iz razlogov prvega odstavka 247. člena
ZGD-1 v breme bilančnega dobička. Družba
zmanjšuje osnovni kapital po določilih tretjega odstavka 381. člena ZGD-1. Za nominalno vrednost umaknjenih lastnih delnic v znesku 282.857,14 EUR se zmanjša
osnovni kapital družbe, hkrati se povečajo
kapitalske rezerve. Osnovni kapital po tem
zmanjšanju znaša 1.917.142,86 EUR in je
razdeljen na 15.000 kosovnih delnic razreda
A in na 290.000 kosovnih delnic razreda B.
3.1. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Na predlog upravnega odbora družbe
se sprejme naslednji sklep: družba povečuje osnovni kapital v skladu s 358. členom
ZGD-1 za 282.857,14 EUR iz kapitalskih
rezerv. Po povečanju znaša osnovni kapital
2.200.000,00 EUR. V skladu z ZGD-1 se
število kosovnih delnic ne spreminja.
3.2. Združitev delnic v en razred.
Na predlog upravnega odbora družbe
se sprejme naslednji sklep: delnice razreda
A in B se združita v enotni razred tako, da
skupno število navadnih imenskih kosovnih
delnic znaša 305.000.
3.3. Potrdijo se spremembe in dopolnitve
statuta.
Sprejmejo se spremembe statuta, ki so
posledica sprejetih sklepov v predhodnih
točkah, in sicer:
Spremeni se točka 4.1. Statuta družbe,
ki glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
2.200.000,00 (dvamilijonadvestotisoč in
00/100) EUR in je razdeljen na 305.000
(tristopettisoč) navadnih imenskih kosovnih
delnic:
Spremeni se točka 4.2. statuta družbe,
ki glasi:
Vse delnice dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Črta se določba 4.3. in 4.4. statuta družbe.
Določbe 4.5., 4.6. in 4.7. statuta družbe
se preštevilčijo, tako da po spremembi pravilno glasijo 4.3., 4.4. in 4.5..
Po naslovu podpoglavja Vinkulacija
delnic se črta celotno besedilo točke 4.8..
V točki 4.9. se črta številka 4.9. in se jo nadomesti s številko 4.6., v prvi in četrti alineji
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nove točke 4.6. se črta beseda prednostnih
oziroma prednostne
Prvi stavek točke 9.3. glasi: Skupščina
odloča s ¾ večino posameznega razreda
delnic (kolikor obstajajo) prisotnega kapitala
na skupščini, glede naslednjih zadev:
3.4. Čistopis statuta družbe potrdi notar.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2012.
Upravni odbor predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega
revizorja za leto 2012 se imenuje družba
Revidicom, revizijska družba d.o.o., Grizoldova 5, Maribor, ki revidira tudi konsolidirane izkaze družbe ter izkaze odvisnih družb.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, je na voljo v tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak delavnik, od 10. do 12. ure,
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki vloženi v roku 7 dni po objavi tega
sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 16. 6. 2012, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki do konca četrtega dne pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave na sedežu
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
V skladu z določbo 9.12 Statuta družbe
skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih delnic posameznega razreda.
GOZD Ljubljana, družba za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.d.
predsednik UO
Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.
Ob-2613/12
Na podlagi točke Č. – šestega poglavja
Statuta delniške družbe Primat, tovarna kovinske opreme, d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
XVIII. sejo skupščine
delniške družbe Primat, tovarna
kovinske opreme, d.d.,
ki bo 19. 6. 2012, na sedežu družbe,
v prostorih sejne sobe, Industrijska ulica 22,
Maribor, s pričetkom ob 15. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se predsednik skupščine – Andrej
Herzog in dve preštevalki glasov – Vera Senekovič in Darinka Kuzmič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
Letnim poročilom družbe Primat d.d. za
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leto 2011 in s poročilom nadzornega sveta
o sprejemu letnega poročila za leto 2011.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe
Primat d.d. za leto 2011 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
za leto 2011.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je skupščina sprejela
naslednje sklepe:
Na dan 31. 12. 2011 znaša bilančni dobiček 960.096,31 EUR in se uporabi kot sledi:
1. Izplačilo dividend delničarjem v višini 96.237,00 EUR, kar znaša 1,00 EUR
bruto na delnico, pri čemer je vir za izplačilo
dividend nerazporejen dobiček iz leta 2008.
Do dividende so upravičeni delničarji,
vpisani v delniško knjigo na dan skupščine.
Dividende se izplačajo do 31. 12.
2012.
2. Preostanek bilančnega dobička
v višini 863.859,31 EUR ostane nerazporejen.
3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2011.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2012
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2012 imenuje revizijsko družbo Auditor
revizijska družba d.o.o. Ptuj.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Primat,
tovarna kovinske opreme, d.d. vknjižene
v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi neposredno, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo
za udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo v tajništvo uprave
družbe Primat, tovarna kovinske opreme,
d.d., Industrijska ulica 22, 2000 Maribor,
tako, da jo prejme najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu uprave
družbe, in sicer najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine

eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Mariboru, Industrijska ulica 22,
vsak delavnik, od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Primat, tovarna kovinske opreme, d.d.
predsednica uprave družbe
Slavka Marinič, univ. dipl. ek.
Ob-2620/12
Na podlagi 23. člena Statuta družbe Termit, d.d., uprava sklicuje
15. sejo skupščine,
ki bo v petek, dne 22. 6. 2012, ob 9. uri,
v sejni sobi upravne stavbe na sedežu družbe Termit d.d., Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev preštevalke glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina izvoli predlagano preštevalko
glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1 Seznanitev z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta.
2.2 Ugotovitev bilančnega dobička.
2.2.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Ugotovi se bilančni dobiček za leto 2011
v višini 541.525,61 EUR, ki predstavlja:
– del čistega dobička poslovnega leta
2011 v višini 103.346,21 EUR,
– čisti dobiček iz prenesenega presežka iz prevrednotenja leta 2011 v višini
108.962,73 EUR in
– preneseni čisti dobiček iz preteklih let
v višini 329.216,67 EUR.
2.3 Uporaba bilančnega dobička
2.3.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2011
v višini 541.525,61 EUR se uporabi za:
– del bilančnega dobička, oblikovan
iz dela čistega dobička leta 2011 v višini 103.346,21 EUR in čisti dobiček iz prenesenega presežka iz prevrednotenja leta
2011 v višini 108.962,73 EUR v skupni višini
212.308,94 EUR se odvede v druge rezerve
iz dobička,
– del bilančnega dobička, oblikovan iz
dela prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 329.216,67 EUR se razporedi
v preneseni čisti dobiček preteklih let.
2.4 Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011.
3. Sprememba firme družbe in statuta
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1 Spremeni se dolga firma družbe, tako
da odslej glasi: Termit, rudarsko podjetje za
pridobivanje kremenovih peskov d.d.
3.2 Spremeni se prvi (1) člen statuta
družbe, tako da po novem glasi:
Firma družbe je Termit, rudarsko podjetje
za pridobivanje kremenovih peskov d.d.
Skrajšano firma družbe je Termit d.d.
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Zaščitni znak družbe je stilizirana elektro peč.
4. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje za revidiranje poslovanja
družbe in računovodskih izkazov za poslovno leto 2012 revizijsko družbo Ernst&Young
d.o.o., Ljubljana.
Ta sklic skupščine je objavljen v Uradnem listu RS ter na spletni strani družbe, www.termit.si. Gradivo za skupščino
s predlogi sklepov, kakor tudi letno poročilo
uprave in poročilo nadzornega sveta, so na
vpogled delničarjem na sedežu družbe v Drtiji 51, vsak delovni dan od 11. do 12. ure od
dneva objave dnevnega reda do vključno na
dan zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v delniško knjigo pri KDD centralni klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na
dan 18. 6. 2012, ter bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
– Prijava se šteje za pravočasno, če prispe
na naslov družbe Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče, do vključno 18. 6. 2012.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Delničarji bodo na skupščini odločali
o predlogih sklepov k posamezni točki dnevnega reda. Morebitne nasprotne predloge
naj delničarji pošljejo upravi na zgornji naslov v sedmih dneh od objave sklica, da jih
le-ta lahko objavi v skladu z veljavno zakonodajo. Vsak delničar lahko na skupščini
uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda v skladu z zakonom in
statutom družbe. Glasovanje bo javno.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča, ali če je skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa,
obrazložitve 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.
Termit, d.d.
Anton Serianz
uprava
Ob-2621/12
Na podlagi 38. člena Statuta družbe
Ljub
ljanske mlekarne d.d., Ljub
ljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje
18. redno sejo skupščine
Ljubljanske mlekarne, d.d.,
ki bo v četrtek, 21. 6. 2012, ob 10. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63,
v sejni sobi K1.
18. redna seja skupščine družbe Ljub
ljanske mlekarne, d.d., bo potekala z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– verifikacijsko komisijo v sestavi: Anita
Kastelic, Danijela Smolič, Barbara Dornik.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Predložitev letnega poročila za leto
2011 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih
družbah in podelitev razrešnice upravi in
članom nadzornega sveta družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2011, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011
ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2011.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina ugotavlja, da znaša izguba iz leta 2011
126.480,76 €. Izguba se v celoti pokrije iz
prenesenega čistega dobička. Bilančni dobiček družbe, oblikovan iz preteklih let, ki
na dan 31. 12. 2011 znaša 1.017.968,73 €,
ostaja nerazporejen.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2012.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2012 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnim poročilom za leto
2011 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila,
je delničarjem na pogled na sedežu družbe:
Tolstojeva 63, Ljubljana, v pritličju poslovnega centra, govorilnica št. 5, vsak delavnik od
9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine. V skladu s četrtim odstavkom
296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09)
bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na
spletni strani družbe, www.l-m.si.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Ljubljanske mlekarne,
d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če
skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Ljubljanske mlekarne, d.d.,
Tolstojeva 63, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je 17. 6. 2012
in bodo do istega dne pisno prijavili svojo
udeležbo v tajništvu Splošno kadrovskega
sektorja na sedežu družbe: Tolstojeva 63,
Ljubljana.
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Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja
mora predložiti najkasneje na skupščini
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri
družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Ljubljanske mlekarne d.d.
Cvetana Rijavec
predsednica uprave
Ob-2622/12
Na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., uprava Telekoma
Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, sklicuje
22. skupščino delničarjev,
ki bo 21. 6. 2012, ob 14. uri, v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se določi predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.
3. Pisno poročilo nadzornega sveta
o potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2011.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2011 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2011.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2011
znaša 119.698.445,94 EUR, se uporabi za:
– izplačilo
dividend
v
višini
33.763.430,82 EUR oziroma 5,19 EUR bruto na delnico,
– prenos v druge rezerve iz dobička v višini 42.000.000,00 EUR,
– preostali del v višini 43.935.015,12 EUR
se prenese v naslednje leto.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
dva delovna dneva po sprejemu tega sklepa
na skupščini družbe vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic s pravico do dividend,
in sicer v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe.
4.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi za poslovno leto 2011.
4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.
5. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov Telekoma
Slovenije, d.d., za poslovno leto 2012.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje revizijsko družbo
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o. Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za
poslovno leto 2012.
6. Razveljavitev dela sklepa skupščine, sprejetega na 20. skupščini 31. 8. 2011
v zvezi s plačilom članom nadzornega sveta
Telekom Slovenije, d.d.
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Predlog sklepa: skupščina razveljavi
sklep pod tč. 7.7., ki je bil sprejet na 20.
skupščini 31. 8. 2011 v zvezi s plačilom članom nadzornega sveta Telekom Slovenije,
d.d. in ki se nanaša na kritje stroškov izobraževanja in izpopolnjevanja članov nadzornega sveta na področjih, ki so pomembna za kakovostno in učinkovito izvrševanje
njihovih nalog.
7. Realizacija sklepa skupščine v zvezi
s poročilom posebne revizije.
Predlog sklepa
Skupščina se seznani s poročilom uprave in posebnega zastopnika Odvetniške
družbe Ilić iz Ljubljane o realizaciji sklepa
skupščine z dne 7. 3. 2012 v zvezi s poročilom posebne revizije.
Gradivo za skupščino
Od dneva objave tega sklica v Uradnem
listu RS dalje do vključno dneva skupščine
so delničarjem na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, v informacijski pisarni vsak
delovni dan, od 10. do 12. ure, na vpogled
popolna gradiva za skupščino.
Sklic skupščine in celotno gradivo
z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je
objavljeno tudi na spletnih straneh družbe
http://skupscina.telekom.si/ in na borznem
sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.
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 priložiti predlog
sklepa, o katerem naj odloča skupščina, 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
Zakona o gospodarskih družbah-1 (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 pošljejo tudi po elektronski pošti na elektronski
naslov: skupscina@telekom.si.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje
pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena
ZGD-1 ni treba 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, in sicer na elektronski naslov:
skupscina@telekom.si.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. čle-
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na ZGD-1 uresničuje na skupščini. Izčrpne
informacije o pravicah delničarjev iz prvega
odstavka 298., prvega odstavka 300., 301.
in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni
strani družbe, http://skupscina.telekom.si/.
Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje
Pravico do udeležbe in glasovanja imajo
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru vrednostnih papirjev
pri KDD – Centralni klirinško depotna družba, d. d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev,
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je
pisna prijava udeležbe, naslovljena na informacijsko pisarno družbe, ki mora prispeti
na sedež družbe ali na faks št. 01/231-47-36
ali na elektronski naslov: skupscina@telekom.si najkasneje do vključno 18. 6. 2012,
do 15.30. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično
številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter
podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je
dostopen v informacijski pisarni na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, vsak
delovni dan, med 10. in 12. uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje in
v elektronski obliki na spletni strani družbe http://skupscina.telekom.si/. Pooblastilo
je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na
elektronski naslov: skupscina@telekom.si.
Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja,
ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Poziv večjim delničarjem, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja
V skladu s 4.2. točko Kodeksa upravljanja
javnih delniških družb družba poziva večje
delničarje, predvsem institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo
politiko upravljanja z naložbo v javni delniški
družbi Telekom Slovenije, d.d. Seznanitev
javnosti naj obsega vsaj politiko glasovanja,
vrsto in pogostost izvajanja upravljavskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi
vodenja in nadzora družbe.
Druga obvestila
Družba si pridržuje pravico do preveritve
avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne
točke, predloge sklepov ali volilne predloge
po elektronski pošti.
Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe
6.535.478. Od tega je skupno število delnic
z glasovalno pravico 6.505.478. Vse delnice
so istega razreda.
Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnosti in prevzema glasovalnih naprav.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih
delnic.
Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave
Ivica Kranjčević

Ob-2623/12
Uprava družbe Domplan Investa
d.d. Kranj na podlagi 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09 – ZGD-1-UPB3, 33/11, 91/11 in
32/12) ter 33. člena Statuta družbe sklicuje
13. skupščino
družbe Domplan Investa d.d.,
Bleiweisova 14, Kranj,
ki bo dne 19. 6. 2012, ob 13. uri, v sejni
sobi Zavarovalnice Triglav, na Bleiweisovi
cesti 20, v Kranju.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli Ano
Sušnik, za preštevalca glasov pa Aleša Gorjanca in Vlasto Bajželj Gašparič.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka Mateja Andrejašič.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2011
z mnenjem revizorja in pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom za poslovno leto, ki se je končalo
31. 12. 2011, z mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu,
ki ga je nadzorni svet sestavil skladno z določili 282. člena ZGD-1.
3. Uporaba bilančnega dobička poslovnega leta, ki se je končalo 31. 12. 2011, ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za omenjeno poslovno leto.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2011
je sestavljen iz:
1. čistega poslovnega izida obračunskega obdobja v znesku 173.949 € in
2. prenesenega čistega dobička
v znesku 101.774 €;
in znaša 275.723 €.
Bilančni dobiček se uporabi na naslednji
način:
– del bilančnega dobička v višini 2,90 €
bruto na delnico se razdeli za dividende;
– del bilančnega dobička v višini 3.800 €
bruto se uporabi za izplačila nagrad upravi;
– ostanek bilančnega dobička se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.
4. Določitev bruto nagrad in bruto sejnin
članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Članom nadzornega sveta se izplača
bruto nagrada za njihovo delo v skupni višini 7.600 €.
Člani nadzornega sveta so za udeležbo
na sejah in pripravah nanje upravičeni do
bruto sejnine, in sicer v naslednjih višinah:
a) predsednik nadzornega sveta:
300,00 €,
b) član nadzornega sveta: 250,00 €.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Za člane nadzornega sveta se z dnem
28. 11. 2012 in za obdobje štirih let imenujejo: Janez Frelih, Janez Fajfar, Andrej
Hudoklin.
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6. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe Domplan Investa d.d., Kranj.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Sedmi odstavek 11.a člena Statuta se
dopolni tako, da se doda nova alineja, ki
se glasi:
»– za udeležbo delavcev pri dobičku«.
7. Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina soglaša s predlaganim besedilom Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku in
pooblašča upravo za sklenitev te pogodbe.
8. Imenovanje revizorja.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: za revizijo
računovodskih izkazov družbe za poslovno
leto, ki se bo končalo 31. 12. 2012, se imenuje revizijska hiša Rödl & Partner, Ljub
ljana.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in bo ves čas
trajanja pooblastnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine najavili svojo udeležbo na sedežu družbe oz pisno, naslovljeno na upravo
družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo s predlogi sklepov je
vsakemu delničarju, njegovemu pooblaščencu ali zakonitemu zastopniku na voljo
na vpogled na sedežu družbe, v tajništvu,
vsak delovni dan v tednu, med 10. in 12. uro.
Glasovanje o vseh točkah dnevnega
reda je javno. Glasovanje poteka z glasovnicami, ki jih udeleženci prevzamejo v dvorani pred zasedanjem skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Skupščina bo sklepčna, če bo prisotnih
vsaj 15 % glasov. Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo novo
zasedanje skupščine istega dne, ob 14. uri.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Dvorana bo odprta 1 uro pred zasedanjem skupščine. Vse delničarje, njihove
pooblaščence ali zakonite zastopnike pozivamo, da glasovnice prevzamejo vsaj pol
ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Domplan Investa d.d.
Uprava družbe
Ob-2624/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 38. člena Statuta družbe
Tekstil proizvodno in trgovsko podjetje d.d.,
uprava sklicuje
19. skupščino
družbe Tekstil proizvodno in trgovsko
podjetje d.d., Letališka cesta 34,
Ljubljana,
ki bo dne 19. 6. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednico skupščine se izvoli
Danico Majcen Samardžija, za preštevalca
glasov pa Oliverja Petak in Marinko Livk.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in skupine Tekstil za leto 2011, z mnenjem
neodvisnega revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi
letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in skupine Tekstil za leto 2011
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi
letnega poročila.
2.2. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2011 znaša 21.131,50 EUR, se razporedi
v druge rezerve.
2.3. Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2011.
3. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa: za revizorja
računovodskih izkazov družbe Tekstil d.d.
in skupine Tekstil pooblaščeno za leto 2012
se imenuje PIT Revizija d.o.o., Špruha 19,
Trzin.
4. Pridobivanje lastnih delnic.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
4.1. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko po svojem preudarku in v dobrobit
družbe kupi lastne delnice družbe s tem da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice na
dan nakupa, najnižja pa ne sme biti nižja
od 91,80 evrov, kar predstavlja pripadajoči
znesek posamezne delnice v osnovnem kapitalu družbe za delnico,
b) skupno število delnic, ki se lahko pridobijo, ne sme presegati 10 % skupnega
števila delnic,
c) pooblastilo iz 1. točke tega sklepa velja 36 mesecev od dneva sprejetega sklepa.
4.2. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice odsvaja in pridobiva, pri
čemer delničarji družbe nimajo prednostne
pravice do odkupa ali prodaje delnic v sorazmerju z višino njihovih deležev v kapitalu
družbe in se ta pravica izključi.
4.3. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. V tem primeru skupščina pooblašča
nadzorni svet za uskladitev statuta s sklepom uprave o umiku lastnih delnic.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
5.1. Skupščina ugotavlja, da članom
nadzornega sveta – predstavnikom delničarjev: Eržen Dušanu, Spačal Marjani, Fakin Tatjani Zdenki, Zelenović Saši z dnem
25. 8. 2012 poteče štiriletni mandat.
5.2. Skupščina za nove člane nadzornega sveta Tekstil d.d. – predstavnike delničarjev izvoli: Stanislava Zidar, Marjano Spačal,
Danico Majcen Samardžija, Tomaža Zidar.
Skupščina ugotovi, da je svet delavcev imenoval dva svoja člana v šestčlanski nadzorni
svet.
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Novoizvoljeni člani nadzornega sveta štiriletni mandat nastopijo z dnem 26. 8. 2012.
6. Spremembe statuta družbe.
Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Skupščina sprejme sklep, da se spremeni statut družbe Tekstil d.d., tako da se
33. člen statuta družbe črta in v celoti nadomesti z novim 33. členom, ki se sedaj glasi:
»članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo v skladu s politiko
prejemkov članov nadzornega sveta, ki jo
sprejme skupščina družbe.«
7. Sprejem politike prejemkov članov
nadzornega sveta.
Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina sprejme sklep,
da se sprejme politika prejemkov članov
nadzornega sveta v predlaganem besedilu,
ki je sestavni del gradiva skupščine.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedili letnih poročil
za leto 2011 z mnenji revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnih
poročil, bodo delničarjem na voljo v tajništvu uprave družbe, na sedežu družbe, na
naslovu Letališka cesta 34, Ljubljana, vsak
delavnik, od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
izvršujejo glasovalno pravico tisti delničarji,
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.
Delničarji družbe morajo najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini pri tajništvu
uprave družbe.
Delničarji lahko v skladu z določbami ZGD-1 v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda, k vsaki točki dnevnega reda
podajo pisni predlog sklepov oziroma pisni predlog o volitvah članov nadzornega
sveta.
Na skupščini lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščenosti skladno
s 305. členom ZGD-1.
Glasovalna pravica se lahko izvršuje tudi
po pooblaščencu. Pooblaščenec mora imeti
za izvajanje glasovalne pravice pisno pooblastilo. Pooblastilo ostane shranjeno pri
družbi.
Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenci, ki predložijo tudi veljavno pooblastilo, kolikor ni bilo poslano že ob prijavi.
Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne
osebe pa se mora izkazati še z izpisom
iz sodnega registra, kolikor ta izpis ni bil
poslan ob prijavi. Registracija, vzpostavitev
evidenc in prevzem glasovnic udeležencev
skupščine se bodo vršili na dan skupščine,
od 10.45 do 11. ure.
Delničarje vljudno prosimo, da upoštevajo navedeni termin registracije, da bi se
izognili gneči in zamudi s pričetkom skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure kasneje, v istih
prostorih.
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Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
V skladu z ZGD-1 mora vsak skupščinski
sklep potrditi notar v notarskem zapisniku.
Skupščini bo prisostvoval notar Miro Košak
iz Ljubljane.
Tekstil proizvodno in trgovsko
podjetje d.d.,
uprava družbe
direktor
Stanislav Zidar

13.30. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
TBJ, Tehnični biro Jesenice, d.d.
Uprava družbe

Ob-2625/12
Uprava družbe TBJ, Tehnični biro Jesenice, d.d., v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in 7. členom Statuta d.d.
sklicuje

6. redno skupščino
delničarjev družbe M Sora, trgovina
in proizvodnja, d.d.,
ki bo v torek, dne 19. 6. 2011, ob 17. uri,
v Mali dvorani Zadružnega doma, v Žireh,
Trg svobode 5.
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
za predsednico skupščine se izvoli Monika
Žust, za preštevalki glasov pa Barbara Dolenc in Marija Kunc.
Na skupščini bo navzoč notar Andrej
Rozman.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2011, revizorjevim poročilom,
poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za leto 2011, prejemki članov organov vodenja ali nadzora
v letu 2011 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
1. Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2011 v višini 1.975.618,97 EUR
(sestavljen je iz vsote čistega dobička poslovnega leta 2011 v višini 170.418,08 EUR
in prenesenega čistega dobička iz prejšnjih
let v višini 1.813.300,89 EUR, zmanjšane za
znesek povečanja rezerv za lastne delnice
8.100,00 EUR) se uporabi na naslednji način:
– 43.680,00 EUR za izplačilo dividend
delničarjem, to je 80,00 EUR bruto na delnico. Do dividende so upravičeni delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo kot imetniki
delnic na dan 15. 6. 2012. Dividende se izplačajo delničarjem do 31. 7. 2012;
– ostanek bilančnega dobička za leto
2011 v višini 1.931.938,97 EUR ostane nerazporejen.
2. Upravi in nadzornemu svetu se za
leto 2011 podeli razrešnica, s čimer se potrdi
in odobri njuno delo v letu 2011.
3. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2012.
Predlog nadzornega sveta: za revidiranje
računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba
PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška
ulica 25, Ljubljana.
4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog uprave in nadzornega sveta: skupščina delničarjev pooblašča upravo za nakup lastnih delnic po najnižji ceni
1.001,50 EUR za delnico in najvišji ceni
2.700,00 EUR za delnico. Pooblastilo velja
za čas do naslednje redne skupščine delničarjev. Skupno število pridobljenih delnic
ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala
družbe.
5. Pooblastilo upravi za odsvojitev lastnih
delnic.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina delničarjev pooblašča upravo

15. sejo skupščine
družbe TBJ, Tehnični biro Jesenice,
d.d., Cesta Borisa Kidriča 41, Jesenice
ki bo dne 19. 6. 2012, ob 13. uri, na sedežu družbe na Jesenicah, Cesta Borisa
Kidriča 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvolijo delovna telesa
skupščine. Skupščini bo prisostvovala notarka mag. Karin Schöffmann.
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2011 in Poročilom nadzornega sveta za leto
2011.
4. Sprejem sklepa uporabe bilančnega
dobička za leto 2011 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2011.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček v znesku 37.794,00
evrov ostane nerazporejen in se izkazuje
v okviru postavke zadržani dobiček znotraj
postavk kapitala, o njegovi uporabi pa bo
odločala skupščina delniške družbe v naslednjem poslovnem letu.
Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2011 ter jima podeljuje razrešnico.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delovni
dan od 10. do 13. ure, od dne objave sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njen
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničar, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred skupščino, to je 15. 6. 2012 (presečni datum)
in so najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oziroma bo
v istem roku prispela njihova pisna prijava,
pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg
prijave vložiti tudi pooblastilo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo delničarji lahko sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh od dneva objave
sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne
v istih prostorih z istim dnevnim redom ob

Ob-2632/12
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in določili Statuta
družbe M Sora, trgovina in proizvodnja, d.d.,
Trg svobode 2, 4226 Žiri (v nadaljevanju:
družba), direktor družbe sklicuje

za odsvojitev lastnih delnic po najnižji ceni
2.700,00 EUR za delnico. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih
delnic se izključi. Prednostno pravico do
nakupa novih delnic imajo osebe, ki še niso
delničarji družbe M Sora d.d. in izpolnjujejo
pogoje za pridobitelje delnic. Pridobitelji delnic lahko postanejo, ob upoštevanju omejitev glede največjega števila delnic iz točke
6.9. Statuta družbe M Sora d.d. (v nadaljevanju: Statut), le osebe, ki so na dan vplačila delnic člani zadruge KGZ M Sora z.o.o.
oziroma ki so dosedanji delničarji družbe, in
pri katerih ni podana nobena od okoliščin iz
točke 5.2. Statuta, kjer so določeni primeri,
ko družba lahko zavrne dovoljenje k prenosu delnic (v nadaljevanju: upravičenci).
Nakup delnic iz sklada lastnih delnic se izvede ob upoštevanju načela enakopravne
obravnave upravičencev, kar pomeni, da
se mora vsakemu upravičencu omogočiti
nakup vsaj ene delnice, nakup vseh nadaljnjih delnic se omogoči vsem upravičencem
v enakem številu, dokler je to glede na razpoložljivi sklad lastnih delnic možno in ob
upoštevanju višine zahtevka upravičenca;
če je število upravičencev večje kot je število razpoložljivih delnic, se kot izločilni kriterij
upošteva doba trajanja članstva v zadrugi
KGZ M Sora z.o.o., kar pomeni, da delnic
ne morejo kupiti upravičenci s krajšo dobo
članstva. Pooblastilo upravi za odsvojitev lastnih delnic velja za čas do naslednje redne
skupščine delničarjev.
Presečni dan za 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 (v nadaljevanju: presečni
dan), to je dne 15. 6. 2012.
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo v tajništvu družbe najpozneje
četrtega dne pred skupščino do 15. ure, to
je najpozneje v petek, dne 15. 6. 2012, do
15. ure. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
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,
to je do 25. 5. 2012.
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
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 le, če bo delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
to je do 25. 5. 2012, družbi poslal predlog
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za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Na sedežu družbe M Sora d.d., Trg
svobode 2, Žiri, v tajništvu družbe, so od
dneva sklica skupščine pa vse do vključno
dneva zasedanja skupščine vsak delovni
dan, v času od 11. do 13. ure, dostopni
in brezplačno na vpogled: predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, obrazložitev točk dnevnega
reda, letno poročilo za leto 2011, poročilo
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, poročilo poslovodstva o utemeljenem
razlogu za izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.
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.
Vsaka delnica prinaša v skupščini en
glas.
Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali statut ne določata drugače.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na
skupščino.
Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave
glasovanja družba delničarje vljudno prosi, da pridejo na skupščino 15 minut pred
zasedanjem, se evidentirajo in prevzamejo
glasovnice.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami, razen točke 1,
o kateri se glasuje z dvigom rok.
M Sora d.d.
Aleš Dolenc, direktor
Ob-2634/12
Na podlagi Statuta delniške družbe Varnost Maribor d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1)
sklicuje upravni odbor
16. sejo skupščine
družbe Varnost Maribor d.d.,
ki bo dne 19. 6. 2012, na sedežu družbe, Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor, s začetkom ob 11. uri, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se predsednica skupščine in verifikacijska komisija ter potrdi notarka.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila
družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: po predlogu upravnega
odbora se sprejme letno poročilo družbe
za poslovno leto 2011 v predlagani vsebini.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitve razrešnice upravnemu
odboru.
3.1 Predlog sklepa: po predlogu upravnega odbora se sprejme predlagani sklep
o razporeditvi bilančnega dobička.
Bilančni dobiček družbe po stanju na dan
31. 12. 2011 znaša 1,958.032,74 EUR, zajema pa preneseni dobiček iz preteklih poslovnih obdobij v znesku 1,598.187,22 EUR
in čisti dobiček poslovnega leta 2011 v znesku 359.845,52 EUR in se uporabi kot sledi:

– v višini 6,50 EUR bruto na delnico
za izplačilo dividend delničarjem, ki so na
dan 15. 6. 2012 vpisani v delniško knjigo
pri KDD – centralni klirinški depotni družbi
d.d. Ljubljana, kot imetniki delnic, kar znese 107.516,50 EUR. Izplačilo dividend se
opravi v stodvajsetih dneh po skupščini. Izplačilo dividend se izvrši iz nerazporejenega
čistega poslovnega izida leta 2005 v višini
30.391,46 EUR in iz nerazporejenega čistega poslovnega izida leta 2006 v višini
77.125,04 EUR;
– bilančni
dobiček
v
višini
1,850.516,24 EUR ostane nerazporejen in
bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
3.2 Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravnemu odboru za poslovno
leto 2011, s katero potrjuje in odobrava delo
tega organa družbe v poslovnem letu 2011.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2012.
Predlog sklepa: na predlog upravnega
odbora se za pooblaščenega revizorja za
leto 2012 imenuje revizijska družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve
d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, Poslovna enota Maribor, Cankarjeva ulica 24,
2000 Maribor.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini in ostale
pravice delničarjev
Na skupščini imajo pravico do udeležbe
in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku
ali pooblaščencu, najkasneje konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je
pravočasna, če prispe na sedež družbe Varnost Maribor d.d., Kraljeviča Marka ul. 5,
Maribor, do vključno 15. 6. 2012. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po
objavi sklica skupščine.
Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi,
če delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu organa vodenja. Vsak
delničar lahko na skupščini uresničuje svojo
pravico do obveščenosti, skladno s 305. členom ZGD-1.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine na sedežu družbe Varnost Maribor d.d., najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci s pisnim pooblastilom ter
zakoniti zastopniki z izpiskom iz sodnega
registra.
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Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 12.30. V tem primeru bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključujejo letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 2011, revidirane in konsolidirane računovodske izkaze družbe, poročilo upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem upravnega
odbora do revizijskega poročila in o načinu
ter obsegu preverjanja vodenja družbe med
poslovnim letom 2011, je delničarjem na
vpogled v pravni pisarni družbe Varnost Maribor d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor,
vsak delavnik, od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Varnost Maribor d.d.
upravni odbor
Ob-2637/12
Na podlagi 18. člena Statuta družbe NOLIK d.d. Kočevje, uprava družbe sklicuje
16. sejo skupščine
družbe NOLIK d.d.,
ki bo na sedežu družbe Nolik, Novomeška cesta 5, 1330 Kočevje, v torek, dne
19. 6. 2012, ob 8. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog uprave je:
Za predsednika skupščine se izvoli: Miha
Banko.
Za preštevalki glasov se izvolita: Jana
Oražem in Zlatica Arko.
Seji bo prisostvovala notarka: mag. Nina
Češarek.
Predlog dnevnega reda se potrdi.
2. Obravnava in potrditev letnega poročila za družbo NOLIK d.d. z računovodskimi
izkazi za leto 2011 in poročilom neodvisnega revizorja.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe NOLIK d.d., z računovodskimi izkazi za leto 2011 in poročilom
neodvisnega revizorja.
3. Poročilo nadzornega sveta za skupščino NOLIK d.d. v zvezi z letnim poročilom
za leto 2011.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta NOLIK d.d.
4. Razporeditev bilančnega dobička poslovnega leta 2011.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme sklep, da dobiček poslovnega leta 2011 v višini 40.423,71 EUR
ter preneseni dobiček iz naslova odprave
prevrednotenja v višini 23.289,56 EUR, kar
je skupaj 63.713,27 EUR, ostane nerazporejen.
Bilančni dobiček v enaki višini, to je
63.713,27 EUR, na dan 31. 12. 2011 ostane nerazporejen.
5. Predlog za imenovanje revizijske hiše
za leto 2012.
Nadzorni svet predlaga skupščini,
da sprejme naslednji sklep: skupščina
na predlog nadzornega sveta za revidiranje
računovodskih izkazov družbe NOLIK d.d.
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za leto 2012 imenuje pooblaščeno revizijsko
družbo BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
6. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo ter podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in upravi NOLIK d.d.
7. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Član in predsednik nadzornega sveta je
dne 9. 5. 2012 podal pisno odstopno izjavo,
s katero odstopa kot član in predsednik nadzornega sveta z dnem, ko bo izvoljen novi
član nadzornega sveta. Skladno s statutom
družbe NOLIK je potrebno za nemoteno
delovanje nadzornega sveta izvoliti novega člana.
Predlog uprave je: skupščina za člana
nadzornega sveta družbe, ki bo zastopal
interese delničarjev, z dnem 19. 6. 2012,
za štiriletno mandatno obdobje, izvoli Majo
Cestar.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Udeleženci naj se na dan skupščine priglasijo v tajništvu družbe NOLIK d.d., Novomeška c. 5, 1330 Kočevje pol ure pred skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice, ki služijo
kot glasovnica za udeležbo na skupščini.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini uprave družbe najpozneje tri
dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava
za udeležbo na skupščini je pravočasna, če
jo družba prejme najpozneje do 15. 6. 2012,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
to je konec dne 14. 6. 2012 (v nadaljnjem
besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje
podatke po stanju ob prijavi.
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. 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 k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
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– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
V tajništvu družbe na naslovu NOLIK
d.d., Novomeška c. 5, 1330 Kočevje, vsak
delovni dan od dneva objave skupščine do
dneva skupščine, od 10. do 12. ure in na
uradni spletni strani družbe, www.nolik.si, je
dostopno gradivo za skupščino:
– sklic skupščine, ki vsebuje predloge
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je
dal posamezni predlog in
– obrazložitev vsake točke dnevnega
reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma
nadzorni svet družbe.
Po stanju na dan sklica skupščine ima
družba izdanih 423.914 navadnih, prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe. Vse delnice imajo glasovalno pravico in
so istega razreda.
NOLIK d.d. Kočevje
Uprava družbe
Ob-2638/12
Na podlagi 50. člena Statuta družbe
Gostinsko podjetje DAJ-DAM d.d., uprava
sklicuje
18. redno skupščino
družbe Gostinsko podjetje DAJ-DAM
d.d. Ljubljana, Resljeva cesta 48,
ki bo v ponedeljek, 18. 6. 2012, ob
10. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Resljeva cesta 48, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat, univ. dipl. prav.
Izvolita se dva preštevalca glasov: Matevž Kogej, Refad Mešić.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2011 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2011, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Skupščina se seznani s prejemki članom
vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje
nalog v družbi prejeli v letu 2011.
Točka 2.a je seznanitvene narave in se
o njej na skupščini ne glasuje.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2011.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 v znesku
228.600,70 EUR se v celoti prenese v naslednje leto.

c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011
ter jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2012.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2012 skupščina
imenuje družbo: BO Consulting d.o.o., Neubergerjeva 9, 1130 Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnim poročilom za leto
2011, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu:
DAJ-DAM d.d., Resljeva 48, Ljubljana, in
sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure v času
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu
s 296. člena ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo
objavljen tudi na spletni strani družbe, www.
daj-dam.si, na isti spletni strani so objavljeni
obrazci za prijavo na skupščino, obrazec za
uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni 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 v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog
sklepa se pošlje na naslov: DAJ-DAM d.d.,
Resljeva 48, Ljubljana.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča,
oziroma obrazložitev točke dnevnega reda,
če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo
pošljejo na naslov: DAJ-DAM d.d., Resljeva
48, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani
v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in bodo do istega
dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu
družbe na naslovu: DAJ-DAM d.d., Resljeva
48, Ljubljana.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja
mora predložiti najkasneje na skupščini
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri
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družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
DAJ-DAM d.d.
direktor družbe
Bojan Zorc
Št. 1797
Ob-2639/12
Uprava Informatike, informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2,
Maribor na podlagi Statuta točke 7.4., vabi
delničarje na
19. sejo skupščine
Informatika, informacijske storitve in
inženiring, d.d.
Uprava sklicuje skupščino v sredo, dne
20. 6. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe
Vetrinjska ulica 2, Maribor, sejna soba v III.
nadstropju.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je
na skupščini zastopanih toliko glasovalnih
delnic, da skupščina lahko zaseda. Seji bo
prisostvoval vabljen notar Stanislav Bohinc,
ki piše zapisnik.
2. Izvolitev predsednice in 2 preštevalcev glasov.
Na predlog uprave se izvoli za predsednico skupščine Biserko Ternovšek in za
preštevalki glasov Maja Lorencin in Zdenka
Zabavnik.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine ugotovi, da je
skupščina sklepčna.
4. Predstavitev letnega poročila družbe
Informatike d.d. Maribor, za poslovno leto
2011, revizorjevega poročila in poročila nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme na znanje letno poročilo Informatike d.d., revizorjevo poročilo
in poročilo nadzornega sveta za leto 2011.
Bilančni dobiček za leto 2011 v višini
132.707,74 EUR se razporedi kot preneseni
dobiček.
5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2011.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščenega revizorja za leto 2012 revizijsko družbo Revizijski center d.o.o. iz
Ljubljane.
7. Ustreznost kandidata v NS Informatike d.d.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da poda svoje mnenje o ustreznosti imenovanja Marka Vetriha za člana
v NS Informatike d.d., saj je zaposlen v hčerinski družbi Elektro Primorske.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo družbi
vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi dne 12. 6. 2012 in
ki pisno prijavo osebno oddajo ali s pripo-

ročeno pošto pošljejo družbi deset dni pred
zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci delničarjev priložijo tudi pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za skupščino, je na sedežu
družbe na vpogled vsak delovni dan pri
Maji Lorencin od 10. do 12. ure in pri Maji
Rozman od 10. do 12. ure, v poslovnih prostorih v Ljubljani, Hajdrihova 2, do dneva
skupščine.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda in predloge glede dnevnega reda, glede katerih žele, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina vnovič sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Informatika, d.d.
uprava družbe
Pavel Car
Ob-2640/12
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 10. člena Statuta
družbe TITAN d.d. sklicuje uprava družbe
20. sejo skupščine
družbe Titan d. d., Kovinarska 28,
Kamnik,
ki bo v četrtek, 21. 6. 2012, ob 11. uri,
na sedežu družbe, Kovinarska 28, Kamnik.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli odvetnico Marjano Šnuderl. Izvolita se dva preštevalca glasov: Bojan Frol in Sonja Breznik.
Ugotovi se prisotnost notarke Judite Učakar
Rženičnik.
2. Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta, pokrivanje
izgube poslovnega leta 2011 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
leto 2011.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
Letnim poročilom družbe za poslovno leto
2011 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi Letnega poročila.
b) V poslovnem letu 2011 je družba ustvarila čisto izgubo v višini 427.774,15 EUR.
Čista izguba poslovnega leta 2011
v višini 427.774,15 EUR se pokrije iz
prenesenega dobička leta 2008 v višini
191.951,78 EUR, iz zakonskih rezerv v višini 225.900,63 EUR in iz kapitalskih rezerv
(splošni prevrednotovalni popravek kapitala)
v višini 9.921,74 EUR.
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c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za leto 2011.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
a) Ugotovi se, da poteče mandat članoma nadzornega sveta Babel Yves Louis
Henri in Morel Henri Robert.
b) Na predlog nadzornega sveta se za
člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev za naslednje mandatno obdobje,
ki začne teči z dnem 22. 6. 2012, imenujeta Babel Yves Louis Henri in Morel Henri
Robert.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2012.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
izvedbo revizije poslovanja družbe za leto
2012 skupščina imenuje revizijsko družbo
Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165,
1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Gradivo za sejo skupščine družbe
z dnevnim redom in predlogi sklepov bo
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kamniku, Kovinarska 28, vsak delavnik,
med 11. in 13. uro.
Pravice in predlog delničarjev ter druga
obvestila
Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo v pisni obliki in z utemeljitvijo upravi družbe v roku 7 dni od dneva
objave sklica skupščine. Kolikor bo predlagatelj v tem predlogu tudi 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, bo uprava v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1 predlog objavila
na enak način kot ta sklic.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1
v 7 dneh po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo priložiti pisni predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina.
Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan), in
ki svojo udeležbo na skupščini najkasneje
konec četrtega dne pred njenim zasedanjem
pisno prijavijo upravi družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki se
izkažejo z osebnim dokumentom, overjenim
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki še
z izpisom iz sodnega registra, ki ni starejši
od sedem dni. Pooblastila za zastopanje
na skupščini morajo biti v pisni obliki dana
v hrambo na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci se pol ure pred zasedanjem
skupščine prijavijo v za to določenem prostoru, kjer podpišejo seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skliče nova seja skupščine
z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Titan d.d.
Uprava družbe
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Ob-2641/12
Skladno z 295. členom ZGD-1 in točko
8. Statuta družbe KSDN, družba za investiranje in upravljanje z nepremičninami, d.d.
direktorica družbe sklicuje
skupščino družbe
KSDN, družba za investiranje in
upravljanje z nepremičninami, d.d.,
Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana
Zasedanje skupščine bo dne 21. 6.
2012, ob 14. uri, na naslovu: Rožna dolina
cesta IV/45, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta
direktorica in nadzorni svet družbe):
Za predsednika skupščine se imenuje
odvetnik Damjan Škofič, za preštevalki glasov pa Polona Laharnar Dimitrievski in Tanja
Novak. Na skupščini je navzoča vabljena
notarka mag. Nina Češarek.
2. Predložitev letnega poročila družbe
KSDN d.d. za poslovno leto 2011 in pisnega
poročila nadzornega sveta po 282. členu
Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 za
poslovno leto 2011, skupščini.
3. Podelitev razrešnice direktorici in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011 ter
seznanitev skupščine s prejemki direktorice
in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje
nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011.
Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta
direktorica in nadzorni svet družbe):
Skupščina podeljuje razrešnico direktorici in nadzornemu svetu za delo v poslovnem
letu 2011.
4. Preoblikovanje
delniške
družbe
v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta
direktorica in nadzorni svet družbe):
a) Delniška družba KSDN, družba za
investiranje in upravljanje z nepremičninami, d.d. se preoblikuje v družbo z omejeno
odgovornostjo s firmo KSDN, družba za investiranje in upravljanje z nepremičninami,
d.o.o. in skrajšano firmo KSDN d.o.o. ter
z značilnostmi, razvidnimi iz Družbene pogodbe.
b) Osnovni kapital delniške družbe se
v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša
6.262.133,00 EUR.
c) Dosedanji delničarji delniške družbe
postanejo družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo z osnovnimi vložki in poslovnimi
deleži, razvidnimi iz Družbene pogodbe.
č) Dejavnosti družbe ostanejo nespremenjene in so razvidne iz Družbene pogodbe.
d) Sprejme se Družbena pogodba v besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega
sklepa. Ta z dnem vpisa preoblikovanja nadomesti sedanji statut delniške družbe.
e) Sedanji člani nadzornega sveta Igor
Lah, Marko Mikuž in Tanja Petročnik se
z dnem vpisa preoblikovanja v register imenujejo za člane nadzornega sveta družbe
z omejeno odgovornostjo.
f) Sedanja direktorica delniške družbe
Brigita Kolenc se z dnem vpisa preoblikovanja v register imenuje za poslovodjo-direktorico družbe z omejeno odgovornostjo.
g) Preoblikovanje velja z dnem vpisa preoblikovanja v register.
h) Nadzorni svet je pooblaščen, da
uskladi Družbeno pogodbo ter po potrebi
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izvede druge potrebne aktivnosti v postopku
vpisa sklepa o preoblikovanju.
Družba KSDN, družba za investiranje in
upravljanje z nepremičninami, d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, izjavi, da bo
delničarjem, ki bodo preoblikovanju nasprotovali, ponudila primerno denarno odpravnino za njihove, s preoblikovanjem nastale,
poslovne deleže.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo delničarja za zastopanje mora biti pisno
in mora biti predloženo družbi ter ostane
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje
konec četrtega dne pred dnem zasedanja
skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme
najpozneje konec četrtega dne pred dnem
zasedanja skupščine,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v
nadaljnjem besedilu: presečni dan).
Če udeležbo na skupščini prijavlja pooblaščenec ali če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za
udeležbo priložiti pooblastilo.
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.
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 k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe na naslovu Dunajska
cesta 9, 1000 Ljubljana, v tajništvu družbe,

je vsak delovni dan, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure, dostopno gradivo za
skupščino:
– sklic skupščine, ki vsebuje predloge
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala direktorica oziroma nadzorni svet
družbe;
– letno poročilo družbe KSDN d.d. za
poslovno leto 2011;
– pisno poročilo nadzornega sveta po
282. členu Zakona o gospodarskih družbah
ZGD-1 za poslovno leto 2011;
– osnutek Družbene pogodbe (k točki 4).
Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino.
Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih navadnih, prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe 6.262.133. Vse delnice imajo glasovalno
pravico in so istega razreda.
KSDN d.d.
direktorica Brigita Kolenc
Ob-2642/12
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Celje, d.d., uprava družbe sklicuje
17. redno sejo skupščine
družbe Elektro Celje, podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v torek, dne 19. 6. 2012, ob 9. uri,
na sedežu družbe, v Celju, Vrunčeva 2 a,
velika sejna soba/IV, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog uprave je:
Za predsedujočo skupščini se imenuje
Branko Neffat, univ. dipl. prav.
Za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Potecin in Darinka Klančar.
Skupščini prisostvuje notarka Katja Fink
iz Celja.
2. Seznanitev s poročili
2.1 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom
družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja;
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro
Celje, d.d. za leto 2011.
2.2 Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi s priporočilom št. 9, Agencije za upravljanje kapitalskih
naložb Republike Slovenije (pregled poslovanja določenih poslov).
2.3 Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o izplačilu regresa za letni dopust za
leto 2012 in seznanitev s poročilom o izvajanju priporočila št. 7 Agencije za upravljanje
kapitalskih naložb Republike Slovenije (optimizacija stroškov dela).
Skupščina se seznani v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila in
konsolidiranega letnega poročila družbe
Elektro Celje, d.d. za leto 2011.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi
s priporočilom št. 9, Agencije za upravljanje
kapitalskih naložb Republike Slovenije (pregled poslovanja določenih poslov).
Skupščina se seznani s prejemki članom
vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje
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nalog v družbi prejeli v letu 2011; skupščina
se seznani tudi z izvajanjem 6. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike
Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uradni list RS, št. 21/2010 (ZPPOGD).
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o izplačilu regresa za letni
dopust za leto 2012 in se seznani s poročilom o izvajanju priporočila št. 7 Agencije
za upravljanje kapitalskih naložb Republike
Slovenije (optimizacija stroškov dela)..
Točka 2 je seznanitvene narave in se
o njej na skupščini ne glasuje.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice
upravi družbe in nadzornemu svetu.
Predlog uprave in nadzornega sveta je:
3.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2011 v znesku 2.476.666,51 EUR, se uporabi v celoti za delitev delničarjem družbe, oziroma v višini 0,1023 (nič celih
1023/10000) EUR bruto na delnico. Dobiček
se izplača v roku treh mesecev od zasedanja skupščine vsem delničarjem, ki so bili
vpisani v delniško knjigo na presečni dan
zasedanja skupščine.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2011 ter jima podeli razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2012.
Predlog nadzornega sveta je: za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2012
skupščina imenuje revizijsko družbo ABC
revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljub
ljana.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta je: skupščina družbe za štiri letno mandatno obdobje
za člana nadzornega sveta, predstavnika
delničarjev, imenuje Dejana Božiča, MBA.
Mandat novoizvoljenemu članu prične teči
z dnem imenovanja na skupščini, 19. 6.
2012.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnim poročilom za leto
2011, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu:
Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2 a, Celje, in
sicer vsak delavnik, od 9. do 13. ure v času
od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu
z 296. člena ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo
objavljen tudi na spletni strani družbe: www.
elektro-celje.si, na isti spletni strani so objavljeni obrazci za prijavo na skupščino, obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po
pooblaščencu.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) Nasprotni 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 v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog
sklepa se pošlje na naslov: Elektro Celje,
d.d., Vrunčeva 2 a, Celje.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča,

oziroma obrazložitev točke dnevnega reda,
če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo
pošljejo na naslov: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2 a, Celje.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 15. 6. 2012, in bodo
do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo
v tajništvu družbe na naslovu: Elektro Celje,
d.d., Vrunčeva 2 a, Celje.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja
mora predložiti najkasneje na skupščini
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri
družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Celje d.d.
predsednik uprave
Rade Knežević, univ. dipl. inž. el.
Št. 4/2012
Ob-2647/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 10/08, 68/08,
42/09) in točki 7.3 Statuta Manufakture d.d.,
Nova Gorica, uprava družbe sklicuje
17. redno skupščino
družbe Manufaktura d. d., Sedejeva
ulica 6, Nova Gorica,
ki bo v četrtek, dne 21. 6. 2012, ob
13. uri, na sedežu družbe, Sedejeva ulica 6,
Nova Gorica, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa
Imenuje se predlagane kandidate
za predsednika skupščine in verifikacijsko
komisijo.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Andreja Cajhen.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2011 in s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe
za leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2011.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička
Predlog sklepa
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2011
znaša 328.449 EUR, se uporabi:
– Del bilančnega dobička v višini
47.109,20 EUR se izplača delničarjem
v obliki dividend. Na vsako delnico se izplača 0,40 EUR dividende v bruto znesku.
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Dividenda se izplača delničarjem, ki so kot
lastniki vpisani pri KDD – Centralno klirinška depotna družba d.d., Ljubljana, na dan
17. 6. 2012. Dividende bodo izplačane najkasneje do 31. 10. 2012, na način, določen
s sklepom uprave.
– Del bilančnega dobička v višini
281.339,80 EUR ostane nerazporejen.
4. Sprejem sklepa o razširitvi dejavnosti
družbe.
Predlog sklepa:
Razširi se dejavnost družbe Manufaktura
d.d. še za naslednje dejavnosti:
– 35.119 Druga proizvodnja električne
energije
– 35.120 Prenos električne energije
– 35.130 Distribucija električne energije
– 35.140 Trgovanje z električno energijo.
Obrazložitev predloga:
Družba je izvedla investicijo v fotovoltaično elektrarno, z namenom proizvodnje in
prodaje električne energije. Glede na to, da
družba za opravljanje te dejavnosti družba
ni registrirana, je potrebna predlagana razširitev dejavnosti.
Notarka bo pripravila čistopis statuta, ki
bo upošteval sprejeti sklep.
5. Sprejem sklepa o pooblastilu upravi za
nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa
Skupščina pooblašča direktorja družbe
Manufaktura d.d. za dobo 18 mesecev od
dneva sprejema tega sklepa dalje za nakup
lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek (delež) z drugimi lastnimi delnicami, ki
jih družba že ima, ne sme presegati 10 %
osnovnega kapitala.
Direktor družbe pridobiva lastne
delnice po ceni, ki ne presega zneska 28,00 EUR za delnico in hkrati ni nižja
od zneska 12,00 EUR za delnico.
Direktor družbe lahko delnice odsvoji tretjim po povprečni nakupni ceni, povečani
za stroške financiranja, in po predhodnem
soglasju nadzornega sveta; ob istem pogoju (predhodno soglasje nadzornega sveta) pa lahko direktor družbe lastne delnice
tudi umakne brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
6. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2012.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2012 se imenuje
revizijsko hišo IN REVIZIJA d.o.o. Ljubljana,
Tržaška cesta 134.
Čas in kraj zasedanja
Skupščina je sklicana za 21. 6. 2012, ob
13. uri, v upravnih prostorih družbe, v Sedejevi ulici 6, v Novi Gorici. Če skupščina ob
napovedani uri ne bo sklepčna, se v roku pol
ure od napovedanega pričetka skupščina
ponovno sestane in je sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Prijava udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki do konca 4. dne pred zasedanjem skupščine, tj. 17. 6. 2012 (presečni
dan), v tajništvu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Uresničevanje pravice do obveščenosti
na skupščini.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenost v skladu
s 305. členom ZGD-I in zahtevajo podatke
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o zadevah družbe, če so ti pomembni za
presojo točk dnevnega reda.
Dopolnitev dnevnega reda ter vložitev predlogov
Delničarji lahko dopolnitev dnevnega
reda ter predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku 7 dni, šteto od prvega naslednjega delovnega dne od dneva
objave sklica, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu družbe, skladno z 298. in
300. ali 301. členom ZGD-1 (Uradni list RS,
št. 42/09).
Skupščinsko gradivo
Celotno skupščinsko gradivo je na vpogled vsak delovni dan, med 8 in 12. uro,
v tajništvu družbe Manufaktura, Sedejeva
ulica 6, Nova Gorica, v času od dneva objave v Uradnem listu RS do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Manufaktura d.d.
Boris Tušar, direktor družbe
Št. 03
Ob-2652/12
Na podlagi določil Statuta delniške družbe RTC Žičnice Kranjska Gora d.d., Borovška cesta 103a, Kranjska Gora, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 18. 6. 2012, ob 10. uri, na
sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška
cesta 103a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Franca Kosija, za preštevalko
glasov Urška Ramuš, za sestavo zapisnika
skupščini prisostvuje notarka Karin Schoeffmann.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu
preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno
leto 2011.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in
nadzora v letu 2011.
Predlog sklepa: bilančni dobiček po
bilanci stanja za leto 2011 se uporabi
po predlogu uprave.
Uprava družbe je delničarje seznanila
s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi
prejeli v preteklem poslovnem letu. Upravi
in nadzornemu svetu se podeli razrešnica,
s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto 2011.
4. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata dosedanjih članov nadzornega sveta in sprejem sklepa o imenovanju novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je potekel mandat vsem dosedanjim članom
nadzornega sveta predstavnikom delničarjev. Za mandatno dobo štirih let se za nove
člane nadzornega sveta imenujejo Gorazd
Bedrač, Anton Vogrinec in David Šerdoner.
Predlogi sklepov skupščine, poročilo nadzornega sveta in letno poročilo, so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kranjski Gori, Borovška cesta 103a, dan
po objavi zasedanja skupščine, vsak delavnik od 10. do 13. ure.
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Delničarji, katerih skupni delež presega
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa
in obrazložitev.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so
prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine se objavijo in sporočijo
na način, določen v 296. členu ZGD-1.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo,
kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.
RTC Žičnice Kranjska Gora d.d.
direktor Drago Rataj
Ob-2653/12
Na podlagi točk 6.3 in 6.5 Statuta delniške družbe TIB Transport, d.d, Ilirska
Bistrica, in v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah uprava družbe TIB
Transport, d.d., sklicuje
15. sejo skupščine
delniške družbe TIB Transport, d.d.,
Ilirska Bistrica,
ki bo v petek, dne 22. 6. 2012, ob 12. uri,
v sejni sobi družbe TIB Transport, d.d., Ilirska Bistrica.
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, na predlog nadzornega sveta
se za predsednika skupščine izvoli Damijan
Štefančič, imenuje se preštevalka volilnih
glasov Vilma Mikuletič, skupščini prisostvuje
notarka Sonja Železnik iz Ilirske Bistrice.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno
leto 2011 in s poročilom nadzornega sveta
o sprejemu letnega poročila za poslovno
leto 2011.
3. Sprejem sklepa o pokritju izgube iz
leta 2011 in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
3.1. Predlog sklepa
Za poslovno leto je ugotovljena izguba
v skupni višini 787.567 EUR. Glede na navedeno nadzorni svet predlaga skupščini
sprejem predloga, da ugotovljena čista izguba za poslovno leto 2011 ostane v celoti
nerazporejena.
3.2. Predlog sklepa: skupščina v skladu
z določilom 294. člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje in odobri delo uprave

in nadzornega sveta v letu 2011 in jima za
leto 2011 podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2012.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe TIB Transport, d.d., Ilirska Bistrica
za poslovno leto 2012, se imenuje revizijska družba PRO REVIZIJA d.o.o., Kazarje
10, Postojna.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 delovne dni pred sklicano sejo skupščine.
Prijava mora prispeti na naslov družbe
najkasneje do 18. 6. 2012; prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto, s telegramom na naslov družbe ali pa po faksu na
št. 05/70-40-159.
V prijavi je obvezno navesti ime in priimek oziroma firmo delničarja, sedež oziroma naslov delničarja ter število delnic, ki
jih ima delničar. V prijavi je možno navesti
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov
naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam teh delničarjev z vsemi predhodno navedenimi podatki. Pisna potrdila o zastopanju morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi
udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
Gradivo
Vse gradivo za sejo skupščine je na vpogled na sedežu družbe TIB Transport, d.d.,
v Ilirski Bistrici, Šercerjeva 17, v splošno
upravni službi, in sicer vsak delovni dan,
med 10. in 12. uro. od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Ponovno zasedanje
Če ob prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (15 % osnovnega
kapitala), bo ponovna seja skupščine v skladu z določili istega dne, ob 13. uri, na istem
naslovu in z istim dnevnim redom.
TIB Transport, d.d., Ilirska Bistrica
direktor
Danilo Štemberger
Ob-2659/12
Uprava družbe Cetis – Graf, podjetje
za zaposlovanje invalidov, d.d., Čopova
ulica 24, 3000 Maribor, sklicuje na podlagi
zahteve družbenika ZVON DVA HOLDING,
finančna družba, d.d. – v stečaju in v skladu z določili tretjega odstavka 295. člena
ZGD-1
20. skupščino delničarjev
družbe Cetis – Graf, podjetje za
zaposlovanje invalidov, d.d.
Skupščina bo potekala dne 26. 6. 2012,
ob 10. uri, na sedežu družbe, Čopova
ulica 24, 3000 Celje.
Dnevni red.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa k točki 1:
Za predsednika skupščine se imenuje
Ljubo Peče.
2. Sprememba besedila statuta družbe.
Predlog sklepa k točki 2: Statut družbe
se v 22. členu statuta spremeni tako, da se
ta določba po novem glasi:
»Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge
stvari.
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Nadzorni svet preverja in potrjuje letno
poročilo in predlog za uporabo bilančnega
dobička, ki mu ga predloži uprava ter o rezultatu preveritve sestavi pisno poročilo za
skupščino, ki ga mora v roku enega meseca
od predložitve poročila izročiti direktorju.
Nadzorni svet lahko odloči, da se smejo
določene vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora uprava vedno pridobiti predhodno
soglasje nadzornega sveta:
– za vpis deležev v osnovnem kapitalu,
pridobitvijo delnic in/ali glasovalnih pravic
v drugi pravni osebi ali za drugačno pridobitev, odtujitev in razpolaganje s poslovnimi
deleži, delnicami in/ali glasovalnimi pravicami, bodisi z ustanovitvijo, s povečanjem ali
zmanjšanjem kapitala, z nakupom, prodajo
ali drugače, z enim ali več posli, če nakupna
ali prodajna vrednost takšnega deleža ali
delnic presega 5.000,00 EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan odločanja;
– za povečanje ali zmanjšanje deleža
družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih
pravicah v drugi osebi, z enim ali več posli,
ki povečujejo ali zmanjšujejo deleže družbe
v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v takšni osebi;
– za prodajo, prenos, oddajo ali kakršnokoli drugo razpolaganje z nepremičnim
premoženjem družbe, ali njihov nakup ali
najem, če vrednost takšnega premoženja
presega 100.000,00 (stotisoč) EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan odločanja.«
Pravica do obveščenosti delničarjev in
dostopnost gradiva za skupščino
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Gradivo za skupščino (Zahteva za sklic
skupščine, podana s strani delničarja Zvon
dva holding, finančna družba, d.d. – v stečaju, ki vsebuje dnevni red s predlogi sklepov
in obrazložitve ter ostalo gradivo iz drugega
odstavka 297.a člena ZGD-1) je delničarjem
brezplačno na vpogled v tajništvu družbe na
sedežu družbe Čopova 24, 3000 Celje, vsak
delavnik, od 10. do 12. ure od dneva objave
tega sklica skupščine, do dneva zasedanja
skupščine.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega
reda. Uprava bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, za katere bodo
delničarji poslali zahtevo družbi najpozneje
7 dni po objavi tega sklica na naslov Cetis
– Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov,
d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje,
ali na elektronski naslov: bojana.zizek@cetis-graf.si
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Nasprotni predlogi
delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti utemeljeni in vloženi
v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov
Cetis – Graf, podjetje za zaposlovanje in-

validov, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000
Celje, ali na elektronski naslov: bojana.zizek@cetis-graf.si
Uprava družbe bo na enak način kot ta
sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo:
– razumno utemeljeni in za katere bo
delničar 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
– vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica
na naslov Cetis – Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, Čopova ulica 24,
3000 Celje, ali na elektronski naslov: bojana.zizek@cetis-graf.si
Delničarjem volilnih predlogov v skladu
z določbami 301. člena ZGD-1 ni potrebno
utemeljiti.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, predlogi sklepov in volilni predlogi, ki
se družbi sporočijo v elektronski obliki, morajo biti posredovani 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 ta uporablja.
Družba ima pravico do preveritve identitete
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti
ter pristnost njegovega podpisa.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe Cetis
– Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov,
d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje, vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan), ter njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje
konec četrtega dne pred skupščino, na naslov: Cetis – Graf, podjetje za zaposlovanje
invalidov, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000
Celje.
Pooblaščenec delničarja mora prijavi
udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za
fizične osebe mora vsebovati ime in priimek
ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za
pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom
in priimkom zakonitega zastopnika in pečatom oziroma žigom pooblastitelja, če ga ta
uporablja.
Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se
lahko posreduje družbi tudi na elektronski
naslov: bojana.zizek@cetis-graf.si in sicer
v skenirani obliki kot priponka. Družba si
pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poti.
Pozivamo udeležence, da pridejo in se
prijavijo na skupščino najmanj 20 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.
Cetis – Graf, podjetje za zaposlovanje
invalidov, d.d.
uprava družbe
Uroš Gorišek
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Ob-2675/12
Na podlagi 7. člena Statuta delniške
družbe Metalka Zastopstva Holding d.d.,
Ljub
ljana, Dalmatinova 2, sklicuje uprava
družbe
20. sejo skupščine
družbe Metalka Zastopstva Holding d.d.,
ki bo 19. 6. 2012, ob 9. uri, na sedežu
družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalke glasov ter seznanitev s prisotnostjo
notarke.
Predlog sklepa uprave: izvoli se predsednik skupščine Igor Ivačič in preštevalka
glasov Majda Turšič. Seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta in podelitev razrešnice članom
uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2011 in pisnim poročilom
nadzornega sveta, v katerem potrjuje letno
poročilo uprave.
b) Bilančna izguba za poslovno leto 2011
znaša 43.401,51 € in bo pokrita z nerazporejenim dobičkom preteklih let.
c) Skupščina podeljuje članom uprave
in članom nadzornega sveta razrešnico za
leto 2011.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
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, to je dne 15. 6. 2012.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu
družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi
poslal predlog za objavo v skladu s 300
členom ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.
Gradivo za skupščino je dostopno in
brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe vsak delavnik od dneva sklica
skupščine pa vse do vključno dneva zase-
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danja skupščine, v času od 8. do 12. ure,
vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a
člena ZGD-1.
Metalka Zastopstva Holding d.d.
direktor družbe
Oblak Jože, univ. dipl. ekon.
Ob-2695/12
Na podlagi 79. člena Statuta družbe Vesna Holding družba pooblaščenka d.d. Ljutomer, uprava sklicuje
14. skupščino
delniške družbe Vesna Holding
družba pooblaščenka d.d.
Ljutomer, Glavni trg 5a,
v sredo, 20. 6. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe Glavni trg 5a, Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in 2 preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji prisostvuje vabljeni notar
Šömen Franc.
3. Predstavitev letnega poročila za leto
2011 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s pisnim poročilom NS družbe in revizijskim
poročilom, ki ga je sprejel nadzorni svet
družbe in se nanaša na preveritev letnega
poročila družbe za leto 2011.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
A) Bilančni dobiček za leto 2011 v višini
14.394,10 EUR se razporedi v preneseni
dobiček družbe.
B) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.
5. Prenehanje družbe po skrajšanem
postopku.
Predlog sklepa:
Skupščina predlaga registrskemu organu izbris družbe Vesne Holding, družbe pooblaščenke d.d. po skrajšanem postopku
brez likvidacije.
Sklepu se prilaga notarsko overjena
izjava vseh delničarjev, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da so urejena vsa
razmerja z delavci in da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2011, poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja, bo na vpogled vsak delavnik v tajništvu
družbe, med 10. in 12. uro.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško
knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.
Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi
po svojih pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti depo-
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nirano na sedežu družbe najpozneje konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge
k točkam dnevnega reda.
Vesna Holding,
družba pooblaščenka d.d.
uprava Paal Katarina
Ob-2696/12
Na podlagi 36. člena Statuta Nama d.d.
Ljubljana, uprava Nama d.d. Ljubljana, sklicuje
20. redno skupščino delničarjev
delniške družbe Nama Trgovsko
podjetje d.d. Ljubljana,
ki bo v petek, 22. 6. 2012, na sedežu
družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljub
ljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, v sejni sobi,
s pričetkom ob 12. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: izvolijo se:
za predsedujočo skupščini se izvoli Carmen
Dobnik, za preštevalki glasov Tatjana Kokalj
in Milena Triller. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar Bojan Podgoršek.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Nama d.d. za leto 2011 z mnenjem revizorja
in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in
nadzora v letu 2011.
3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice:
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2011 znaša 892.742 EUR ostane
nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.
b) Skupščina podeljuje upravi družbe
razrešnico za poslovno leto 2011.
c) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2011.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2012.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2012, se
imenuje revizijsko družbo Auditor Revizijska družba d.o.o., Ptuj, Murkova ulica 4,
2250 Ptuj.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepov nadzornega sveta:
a) Ugotovi se, da se dne 18. 8. 2012 izteče mandat članoma nadzornega sveta Mihi
Grilec in Mihi Novak.
b) Za člana nadzornega sveta se imenuje Miha Grilec, z mandatom od 18. 8. 2012
do 18. 8. 2016.
c) Za člana nadzornega sveta se imenuje
Urša Manček, z mandatom od 18. 8. 2012
do 18. 8. 2016.
Poziv delničarjem
Uprava družbe poziva največje delničarje, da skladno z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb javnost seznanijo
s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni
delniški družbi.
Pravica do obveščenosti in dostop do
gradiva za skupščino
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih
družbah.

Informacije o pravicah delničarjev iz
prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah so dostopne na spletni
strani družbe: www.nama.si.
Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami, letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta ter drugo gradivo, je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe v Ljubljani, Tomšičeva 1, vsak delovnik, od 10. do 12. ure
v času od dneva objave sklica skupščine,
do dneva zasedanja skupščine, in na spletni
strani: www.nama.si.
Sklic skupščine družbe Nama d.d. Ljub
ljana, se objavi vsaj 30 dni pred sejo skupščine v Uradnem listu RS, na spletnih straneh družbe: www.nama.si in na spletnih
straneh Ljubljanske borze, d.d. (SEOnet).
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev 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,
to je do dne 25. 5. 2012.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki, dajejo pisne predloge
sklepov, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih
dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu z 296. členom
ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine družbi poslal predlog
za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo
poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so najmanj do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo pri družbi in ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev
pri KDD Centralni klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana, na presečni dan, to je dne
18. 6. 2012. Prijava se pošlje na naslov:
Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljub
ljana, tajništvo družbe. Delničar je lahko
zastopan po pooblaščencu. Pooblaščenec delničarja mora podpisano pooblastilo predložiti družbi najkasneje do začetka
zasedanja skupščine. Pisno pooblastilo je
lahko predloženo družbi tudi po elektronski pošti, ki je podpisana s kvalificiranim
digitalnim potrdilom, na elektronski naslov
družbe, info@nama.si.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Družba ima na dan 18. 5. 2012 izdanih
skupno 953.795 navadnih kosovnih delnic, od tega je imetnica 68 lastnih delnic.
V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na
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podlagi zakona nimajo glasovalne pravice.
Število vseh glasovnih pravic na dan 18. 5.
2012 je 953.727.
Nama d.d. Ljubljana
direktorica
Mira Koporčić Veljić
Ob-2697/12
Upravni odbor Skupina Viator & Vektor
d.d. Ljubljana, Cvetkova ulica 1, na podlagi
295. člena Zakona o gospodarskih družbah
ter v skladu z XXIII. členom veljavnega Statuta družbe Skupina Viator & Vektor d.d., na
podlagi 36. in 189. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 126/07) sklicuje
skupščino
delniške družbe
Skupina Viator & Vektor d.d.,
ki bo dne 21. 6. 2012 ob 10. uri, v sejni sobi upravne zgradbe na sedežu družbe Skupina Viator & Vektor d.d. Cvetkova
ulica 1 (prej Dolenjska cesta 244) Ljubljana,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
1.1. Sklep:
Predlog upravnega odbora:
Po ugotovitvi sklepčnosti se potrdi imenovanje predsednika skupščine Vekoslav
Šket in imenuje preštevalca glasov. Seji bo
prisostvoval notar Blaž Hrovatin iz Ljubljane.
2. Spremembe statuta družbe.
2.1. Sklep:
Predlog upravnega odbora: sprejmejo
se spremembe in dopolnitve statuta družbe v obliki čistopisa, ki je sestavni del tega
sklepa.
3. Prenehanje mandata članom upravnega odbora.
3.1. Sklep:
Predlog upravnega odbora: članom
upravnega odbora Zdenku Pavčku, Tiborju
Šimonki in dr. Ivanu Prebilu preneha mandat v upravnem odboru z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
4.1. Sklep:
Predlog upravnega odbora:
Za člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev, se za mandatno obdobje
4 let izvolita Zdenko Pavček in Matjaž Torč.
Skupščina se seznani s sklepom zaposlenih, da je predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu Andrej Jošt.
Mandat nastopijo z dnem vpisa v sodni
register.
5. Dokapitalizacija družbe.
5.1. Sklep:
Predlog upravnega odbora:
5.1.1. Osnovni kapital družbe Skupina Viator & Vektor d.d., ki sedaj znaša 7.193.208,75 EUR in je razdeljen na
172.375 navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim deležem v osnovnem
kapitalu 41,73 EUR na delnico, se poveča za 30.000.030,84 EUR z novimi denarnimi vložki (718.908 novih delnic), tako,
da po povečanju znaša osnovni kapital
družbe 37.193.239,59 EUR in je razdeljen
na 891.283 navadnih imenskih kosovnih

 elnic s pripadajočim deležem 41,73 na
d
delnico.
5.1.2. Cena nove delnice znaša
41,73 EUR za delnico. Nove delnice se lahko vplačajo izključno v denarju.
5.1.3. Prednostna pravica dosedanjih
delničarjev do vplačila novih delnic se v celoti izključi.
5.1.4. Za uspešnost povečanja osnovnega kapitala morajo biti v roku vpisane vse
nove delnice (718.908) ter vplačan celoten znesek povečanja osnovnega kapitala
(30.000.030,84 EUR). Povečanje osnovnega kapitala mora vplačan najkasneje v roku
30 dni po skupščini.
5.1.5. Nove delnice se vplačujejo na posebni fiduciarni račun pri notarju Blažu Hrovatinu iz Ljubljane.
5.1.6. Povečanje osnovnega kapitala
učinkuje pod pogojem, da bodo vse delnice
vplačane in da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena. V primeru, da prisilna
poravnava ne bo pravnomočno potrjena,
bo notar vrnil vplačnikom vplačana denarna
sredstva v roku 3 dni po pravnomočnosti
sklepa o začetku stečajnega postopka.
Prijava in udeležba na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 18. 6. 2012. Prijavo
je mogoče poslati s priporočeno pošto, s telegramom na naslov družbe Skupina Viator
& Vektor d.d., Cvetkova ulica 1, Ljubljana.
V prijavi se navede ime in priimek oziroma firmo delničarja, naslov oziroma sedež
delničarja ter število delnic, ki jih ima delničar. V prijavi se lahko navede tudi ime
in priimek pooblaščenca ter njegov naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev,
lahko pošljejo družbi seznam delničarjev, ki
jih zastopajo skupaj s predhodno navedenimi podatki. Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi
udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
Gradivo za sejo skupščine, vključno
s predlogom sprememb in dopolnitev statuta, je na voljo na sedežu družbe, vsak
delovni dan od dneva sklica naprej, med
10. in 12. uro.
Če skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovi ob 13. uri istega dne z istim
vrstnim redom, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Skupina Viator & Vektor, d.d.
predsednik upravnega odbora
Zdenko Pavček

Razširitve dnevnih redov
Ob-2644/12
Uprava družbe Mladinska knjiga Založba
d.d., v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
ZGD-1 objavlja zahtevo delničarjev Metoda Zidanška, Boruta Frantarja, Nade Marije Pšenica, Marijana Jakše, Mirka Brovča,
Irene Jelić, Zorke Brovč, Jakoba Zalaznika,
Aleša Zorka, Ladislava Kuclerja in Nataše
Jakša, ki so skupaj imetniki 61.723 delnic
družbe Mladinska knjiga Založba d.d., kar
skupaj predstavlja 5,01 % osnovnega kapitala družbe, da se na dnevni red 33. skupščine družbe Mladinska knjiga Založba d.d.,
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ki bo dne 5. 6. 2012 ob 15. uri na sedežu
družbe, uvrsti dodatna 5. točka, ki se glasi:
5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
št. 5: Skupščina družbe z mesta člana
nadzornega sveta družbe Mladinska knjiga
Založba d.d. odpokliče Alojza Jamnika, Ljuba Pečeta, Franca Ješovnika.
št. 6: Skupščina družbe za nove člane
nadzornega sveta družbe Mladinska knjiga
Založba d.d. za dobo 4 let imenuje Boruta
Frantarja, Rajka Stankovića in Grego Tekavca. Njihov mandat prične teči z dnem
imenovanja na 33. skupščini družbe.
Utemeljitev:
Predlagatelji so mnenja, da doseganji člani nadzornega sveta (NS) svoje delo niso
opravljali v korist družbe in njenih lastnikov,
saj so z dajanjem posojil večinskemu lastniku
povzročili neposredno škodo družbi in njenim ostalim lastnikom, zato predlagajo, da
se namesto njih imenuje nove predstavnike
članov NS, ki vsi izpolnjujejo zakonske pogoje za imenovanje v NS. Njihove kompetence
so razvidne iz priloženih življenjepisov, prav
tako pa prilagajo soglasja v skladu z ZGD-1.
Gradivo za razširitev dnevnega reda
je delničarjem na voljo za vpogled v tajništvu uprave družbe in na spletni strani,
http://www.mladinska.com/delnicarjimkz.
Mladinska knjiga Založba d.d.
predsednik uprave
Peter Tomšič

Nasprotni predlogi
Ob-2643/12
Uprava družbe Mladinska knjiga Založba
d.d., v skladu s prvim odstavkom 300. člena
ZGD-1 objavlja nasprotni predlog delničarja
Boruta Frantarja k sklepom pri 3. točki dnevnega reda 33. skupščine družbe Mladinska
knjiga Založba d.d., ki bo dne 5. 6. 2012
ob 15. uri, na sedežu družbe. Predlagatelj je sporočil, da bo ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
sklep, ki se glasi:
št. 3: Bilančni dobiček za leto 2011 v višini 1.020.751 EUR se uporabi:
– za dividende 492.810 EUR (0,40 EUR
bruto na delnico),
– za
prenos
v
naslednje
leto
527.941 EUR.
Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 60 dneh po končani skupščini,
in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo,
vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana, na dan 5. junija 2012.
Utemeljitev:
Predlagatelj meni, da lahko družba delničarjem razdeli dividende v višini 0,40 EUR
bruto na delnico, kar pomeni, da bi bilo
skladno s tem delničarjem razdeljenega
48,2791 % bilančnega dobička, kar ne bi
ogrozilo poslovanja družbe.
Nasprotni predlog predlagatelja je delničarjem na voljo za vpogled v tajništvu uprave družbe in na spletni strani, http://www.
mladinska.com/delnicarjimkz.
Mladinska knjiga Založba d.d.
predsednik uprave
Peter Tomšič
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Zavarovanja terjatev
SV 897/12
Ob-2664/12
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 897/12 z dne
7. 5. 2012 sta bili nepremičnini del stavbe
– stanovanje z ID znak 1737-168-6, v I.
nad. (v etaži 3), v skupni izmeri 95,38 m2,
delež do 75/100 in shramba z ID znak
1737-168-25 v izmeri 6,60 m2, v etaži 1,
oba v stavbi na naslovu Pražakova 7, Ljub
ljana do celote, last zastavitelja T-1 Transportni inženiring, inženiring, d.o.o., Pražakova ulica 7, 1000 Ljubljana, matična
številka 6040853000, na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 4. 2012, sklenjene
s prodajalcem Urošem Stabejem, roj. 13. 5.
1969, stan. Pražakova ulica 7, 1000 Ljub
ljana, zastavljeni v korist zastavne upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571, zaradi zavarovanja terjatve
v višini 2.775.623,37 EUR s pp.
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Objave sodišč

Izvršbe
In 1666/2011
Os-2473/12
Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4,
Maribor, je dne 3. 3. 2012, s pričetkom ob
12. uri v zadevi In 05/01059, Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžnika Škrubej Nataše, Streliška 51, 2000 Maribor, za upnika
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor, v kraju Maribor, Streliška 51, pri
dolžniku opravil rubež nepremičnine, stanovanja št. 7, v izmeri 45,50 m2, v mansardi
večstanovanjske stavbe, št. 217, na naslovu
Praprotnikova 6, Maribor, stoječe na parc.
št. 400/1, k.o. 657-Koroška vrata.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 3. 2012

Oklici o začetku
vzpostavitve
pravnega naslova
N 324/2009
Os-2345/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič, v nepravdni zadevi priglasitelja: Miran Urih, Cirkovce 68d,
Cirkovce, zoper nasprotnega udeleženca:
Stavbar, Podjetje za visoke gradnje, Industrijska ulica 13, Maribor, ki ga zastopa
skrbnica za posebni primer Ljubica Kočnik
Jug, odvetnica v Mariboru, za vzpostavitev
etažne lastnine na garažni hiši št. stavbe 658-2177, stoječi na parc. št. 1409/1,
1409/2, 1409/3, 1409/4 in 1409/5, vse k.o.
657 Koroška vrata in za vpis lastninske
pravice v korist priglasitelja na parkirnem
prostoru št. 20 v II. vhodu, 2. 4. 2012 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: kupne pogodbe
št. 2058-255-5/52-4-RB/KAL z dne 5. 10.
1976 s katero je prodajalec Gradbeno podjetje Stavbar, Maribor z. n.sol.o., Maribor,
Industrijska ulica 13, TOZD Visoke gradnje
z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13, ki
ga je zastopal glavni direktor Valentin Breznik prodal kupovalki Zvonki Urih, rojeni
5. 6. 1933, stanujoči Maribor, Gosposvetska cesta 11, garažni parkirni prostor št. 20
v II. vhodu v garažni hiši ob Pipuševi ulica
v Mariboru na parc. št. 1409, k.o. Koroška
vrata in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave oklica v Uradnem listu RS,
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist Mirana Uriha.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 2012

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 632/2010
Os-1354/12
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova
ulica 28, Ljubljana - dostava, zoper dolžnika Leopold Pecko, Slatina v Rožni dolini
10, Šmartno v Rožni dolini, zaradi izterjave
4.775,95 EUR s pp, dne 30. 1. 2012 sklenilo:
dolžniku Leopoldu Lecku, stanujočemu
v Rožni dolini 10, Šmartno v Rožni dolini,
se v izvršilni zadevi I 632/2010 na podlagi
85. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju – ZIZ, kot začasni zastopnik
postavi odvetnik Tomaž Germ, Prešernova
ulica 25, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 1. 2012
P 201/2011
Os-2393/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodnici-svetnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. Vesna Ogulin,
Bočka 5, Metlika in 2. Alenka Fritzel, Tržaška cesta 285, Ljubljana, ki ju zastopa Niko
Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, zoper
toženo stranko: 1. Neznani in neznano kje
bivajoči dediči po pok. Henigsman Alojzu,
z zadnjim bivališčem na naslovu Rožni dol
8, Semič in 2. Neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. Henigsman Ani, z zadnjim
bivališčem na naslovu Rožni dol 8, Semič,
zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 1.000,00 EUR,
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 4. aprila 2012 postavlja začasnega zastopnika toženi stranki: 1. Neznani
in neznano kje bivajoči dediči po pok. Henigsman Alojzu, z zadnjim bivališčem na
naslovu Rožni dol 8, Semič in 2. Neznani
in neznano kje bivajoči dediči po pok. Henigsman Ani, z zadnjim bivališčem na naslovu
Rožni dol 8, Semič.
Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. –
odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko: 1. Neznani in neznano
kje bivajoči dediči po pok. Henigsman Alojzu, z zadnjim bivališčem na naslovu Rožni dol 8, Semič in 2. Neznani in neznano
kje bivajoči dediči po pok. Henigsman Ani,
z zadnjim bivališčem na naslovu Rožni dol
8, Semič, vse do takrat, dokler le-ta ali njun
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem

oziroma organ, pristojen za socialne zadeve
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 4. 2012
P 1440/2011
Os-2368/12
Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji
pravosodni svetovalki mag. Barbari Mazovec Kšela, v pravdni zadevi tožeče stranke Sabine Pančur Haridiy, Jakopičeva 16,
Domžale, ki jo zastopa Odvetniška družba
Čeferin iz Grosupljega, zoper toženo stranko Aly Mohamed Haridiy, Monkafead Eltakaleef Blok 8 Firstflor Schools Street Back
of Trade Schools 5 years, Elsekala, Hurgada-Red sea, Egypt, dejansko prebivališče
neznano, zaradi razveze zakonske zveze,
dne 17. 4. 2012, sklenilo:
za začasnega zastopnika tožene stranke
se imenuje odvetnik Metod Kovač, Šmartinska 130, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2012
VL 114865/2011
Os-2420/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, ki jo zastopa Edita Vrtovec, Trg
republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Mitji
Šegatin Susman, Preglov trg 13, Ljubljana,
ki ga zastopa zakoniti zastopnik odv. Mojmir
Jesenko, Kolodvorska 14a, Ljubljana, zaradi
izterjave 2.328,45 EUR, sklenilo:
dolžniku Mitji Šegatin Susman, Preglov
trg 13, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Mojmir Jesenko, Kolodvorska 14a,
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 201946/2010
Os-2434/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Habit upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Velenje, Kersnikova
cesta 11, Velenje, ki ga zastopa odv. Janez
Prislan, Kersnikova 11, Velenje, proti dolžniku Stjepanu Mesarek, Dobriše Cesarić A 11,
Čakovec, ki ga zastopa zakoniti zastopnik
odv. Borut Rangus, Resljeva 25, Ljubljana,
zaradi izterjave 2.329,42 EUR, sklenilo:
dolžniku Stjepanu Mesarek, Dobriše Cesarić A 11, Čakovec, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
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Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Borut Rangus, Resljeva cesta 25, 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 11. 7. 2011
VL 1691/2012
Os-2454/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska c. 3A, Koper, proti dolžniku:
Mauriciju Lazar, Markova ulica 38, Koper
- Capodistria, ki ga zastopa začasni zastopnik Igor Cek, Vojkovo nabrežje 23, Koper - Capodistria – dostava, zaradi izterjave
2.088,41 EUR, sklenilo:
dolžniku Mauriciju Lazar, Markova
ulica 38, Koper - Capodistria se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Igor
Cek, Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper.
3. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2012
P 167/2008
Os-2369/12
Okrožno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi opr. št. P 167/2008 tožeče stranke Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo
mesto, Seidlova 5, 8000 Novo mesto, zoper toženo stranko Avni Murati, nazadnje
prijavljenega na Cesti dveh cesarjev 106
P, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča,
zaradi plačila 9.955,68 EUR s pripadki, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi
stranki zaradi nezmožnosti vročitve sodnih
pisanj postavilo začasno zastopnico, odvetnico Majdo Štrasner, Jerebova ulica 4,
8000 Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene stranke v pravdni zadevi vse
dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo prebivališče oziroma dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 4. 2012
P 27/2010
Os-1257/12
Okrajno sodišče v Trbovljah je v pravdni zadevi tožeče stranke Adriatic Slove-
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nica d.d., Celovška 182, Ljub
ljana, zoper
toženo stranko Manuel Nick Navrbac, Jevšnikova ulica 28a, Kisovec, zaradi plačila
8.018,68 EUR, na predlog tožeče stranke
in na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku sklenilo:
toženi stranki Manuelu Nicku Navrbac,
Jevšnikova ulica 28a, Kisovec, se v tem
pravdnem postopku postavi začasnega
zastopnika v osebi Iztok Šubara, odvetnik
v Trbovljah.
O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti Center za socialno delo Zagorje.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko vse dotlej, dokler tožena stranka
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem, oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 13. 12. 2011

Oklici dedičem
D 53/2012
Os-2514/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Berlot Andreju, roj.
15. 6. 1802, Morsko 16, ki je bil s sklepom
Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št.
N 50/2002, z dne 27. 10. 2003 razglašen za
mrtvega, kot datum smrti pa je bil določen
15. 6. 1877.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso
znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 3. 2012
D 90/2012
Os-2236/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Magdaleni Zemljak, rojeni
30. 7. 1935, s stalnim bivališčem na naslovu
Podbrdo 33, Podbrdo, ki je umrla dne 14. 3.
2012 v Mariboru.
Dediči po pokojni niso znani, zato sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku
enega leta od njegove objave zglasijo in
uveljavijo svojo pravico do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave
oklica ne bo zglasil nobeden dedič, se bo
zapuščina razglasila za lastnino Republike
Slovenije in izročila pristojnemu organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 5. 4. 2012
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Anžič Maruška, Velike Lipljene 35, Turjak, zavarovalno polico, št. 50500007043
(fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gny‑327022
Crnobrnja Suzana, Movže 16, Mislinja,
zavarovalno polico, št. 50500104884, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gni‑327038
Čufurovič Jasmina, Glagoljaška ulica 1B,
Koper – Capodistria, zavarovalno polico, št.
50500071204, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnb‑327045
Gazvoda Anton, Hladilniška pot 26
B, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500080359, izdala zavarovalnica KD Življenje. gns‑327053
Judež Albin, Žadovinek 23, Leskovec pri Krškem, zavarovalno polico, št.
41601002749, izdala zavarovalnica KD Življenje. gng‑327019
Kastelic Darka, Medičeva 7, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 50500012066, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnd‑327043
Kidrič Edvard, Prvomajska ulica 20A,
Rogaška Slatina, zavarovalno polico, št.
50500046383, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnb‑327020
Kolenc Matej, Starovaška cesta 26, Žiri,
zavarovalno polico, št. 40303000579, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnk‑327036
Kramar Zupan Milena, V Ragov
log 3, Novo mesto, zavarovalno polico, št.
50500005411, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica. gne‑327067
Krope Simon, Zgornja Selnica 51, Selnica ob Dravi, zavarovalno polico, št.
1125104, izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnd‑327018
Lotrič Ervin, Cesta na Rupo 38, Kranj,
zavarovalno polico, št. 41601001745, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnv‑327075
Milinković Irena, Shakespearova 8, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500027814
(fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gng‑327065
Muha Špela, Ulica Matije Blejca 9, Kamnik, zavarovalno polico, št. 70000005382,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gno‑327007
Pavzin Polonca, Vojkova cesta 107A,
Nova Gorica, zavarovalno polico, št.
50500032199, izdala zavarovalnica KD Slovenica. gnv‑327050
PIA d.o.o., Efenkova 61, Velenje, zavarovalno polico, št. 50500078067, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnu‑327051
Pinter Ahac, Reiserjeva 20, Limbuš, zavarovalno polico, št. 50500007834, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnf‑327091
Popit Sabina, Privoz 6A, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500002179, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnh‑327014
Popit Sabina, Privoz 6A, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500002122, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gng‑327015
Stojk Suzana, Gilava 25, Križevci pri Ljutomeru, zavarovalno polico, št.
50500054682, izdala zavarovalnica KD Življenje. gns‑327003

Šarac Mihailo, Kajuhova ulica 44, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500006688, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnp‑327006
Škopac Maruša, V Murglah 103, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500025997,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gno‑327061
Vasiljevič Kata, Ižanska cesta 442/L, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500111258,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gny‑327047
Zupin Darija, Velesovo 61, Cerklje
na Gorenjskem, zavarovalno polico, št.
50500000772, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnz‑327071

Spričevala preklicujejo
Bahun Petra, Uriskova 32, Velenje, spričevali 1. in 2. letnika Gimnazije Velenje,
izdani leta 1997, 1998. gnr‑327029
Brulc Peter, Resslova ulica 7 B, Novo
mesto, maturitetno spričevalo Srednje šole
tehniških in zdravstvenih usmeritev Boris Kidrič Novo mesto, izdano leta 1984.
gnt‑327081
Brvar Jernej, Tomšičeva 5, Piran – Pirano, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Trbovlje, izdano leta 1994. gno‑327082
Cesnik Matej, Luče 49, Grosuplje, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Brinje v
Grosupljem, izdano leta 2010. gnr‑327054
Ferfila Anja, Senožeče 102 L, Sežana,
indeks, št. 01005017, izdala Pedagoška fakulteta, leto izdaje 2005. gnv‑327000
Gajzer Darja, Zgornja Velka 7A, Zgornja
Velka, maturitetno spričevalo Tehniške lesarske šole Maribor, št. 560/84, izdano leta
1984, izdano na ime Kolarič. gnt‑327052
Gerl Gašper, Črtomirova ulica 17, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole, izdano leta 2004.
gns‑327028
Heine Leon, Slovenska cesta 24A, Mengeš, indeks, št. 400, izdala Višja policijska
šola. gnw‑326999
Horvat Petra, Mengeška cesta 78, Trzin,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za kozmetiko, formacijo in zobozdravstvo,
izdano leta 1999. gnn‑327033
Ilenič Anja, Baznikova 14, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Bežigrad, izdano
leta 2011. gno‑327032
Jakomin Goran, Podbrežna pot 14, Koper – Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske in družboslovne
šole, št. T480, izdano leta 1995. gnl‑327035
Jevnikar Špela, Srednjevaška ulica 53, Škofljica, spričevalo 1. letnika Srednje upravne in administrativne šole, izdano
leta 2008. gnj‑327087
Kadunc Anja, Oslica 1, Ivančna Gorica,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o poklicni
maturi Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna
Gorica, izdani leta 2010. gnz‑327021
Kavčnik Martina, Češnjica 14, Ljubljana
– Dobrunje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene in ekonomske šole, izdano leta 1999. gnr‑327004

Knez Klavdija, Pohorska 4, Celje, spričevalo – zaključno Gimnazije Celje, program
adm. dej. upravni tehnik, št. 14/92-9, izdano
leta 1992. gng‑327040
Konečnik Darja, Šmartno 6, Šmartno pri
Slov. Gradcu, potrdilo o opravljenem šolanju v program – trgovec po usmerjenem
izobraževanju, št. diplome 149, izdana leta
1986, izdajatelj Šolski center Slovenj Gradec, Poklicna in srednja ekonomska šola.
gnt‑327077
Krašovec Henrik, Borova vas 6, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za metalurške delavce – ŽIC Jesenice, izdano leta
1982. gnz‑327046
Lipić Nataša, Ribče 32 c, Kresnice, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 7/02, Srednje
poklicne in strokovne šole Bežigrad, Ljubljana, izdano leta 2002. gnm‑327063
Mahić Admir, Popetre 22, Gračišče,
spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje zdravstvene šole Izola – poklic tehnik zdravstvene nege, izdana leta 2006, 2007, 2008.
gnh‑327039
Marković Tina, Laze 82, Logatec, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Dragotina
Ketteja, izdano leta 2003. gnf‑327066
Muršec Saša, Trčova 104, Malečnik, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 2004. gnt‑327027
Nahtigal Franc, Brezje pri Trebelnem 7,
Trebelno, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Bežigrad, št. 73/74, izdano leta
1974. gne‑327042
Novak Emil, Ribičičeva ulica 39, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje šole tiska
in papirja, izdano leta 1980. gny‑327005
Orel Lothar, Polje 130, Bohinjska Bistrica, indeks, št. 18040044, izdala Filozofska
fakulteta, leto izdaje 2004. gnp‑327060
Perkič Tina, Polje, Cesta v/3, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Šentvid v
Ljubljani, izdano leta 2007, izdano na ime
Zakotnik Tina. gnq‑327055
Podobnik Janez, Pšata 92, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole, izdano leta 1999.
gni‑327013
Polovič Gorazd, Paderšičeva ulica 34,
Novo mesto, maturitetno spričevalo Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1983.
gnq‑327080
Radivojević Momir, Ul. španskih borcev 41, Ljubljana, spričevalo o končani
OŠ Prežihov Voranc, izdano leta 1988.
gnm‑327084
Rebol Tamina, Cesta 1. maja 133A, Jesenice, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Jesenice – smer predšolska vzgoja, izdano
leta 2011. gng‑327090
Roskic – Necker Vesna, Aschaffenburger Str. 4, 63073 Offenbach, Deutschland,
spričevala 3., 4., 5., 6., 7. in 8. razreda OŠ
Prežihov Voranc, izdana leta 1977 do 1983,
izdana na ime Firanović. gnu‑327030
Salihović Alisa, Gažon 83A, Šmarje, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole
Izola, št. 2102, izdano leta 2004. gnt‑327056
Salihović Alisa, Gažon 83A, Šmarje,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole Izola, št. 2102, izdano leta 2005.
gno‑327057
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Salihović Alisa, Gažon 83A, Šmarje, indeks, št. Srednje zdravstvene šole Izola, št.
2102, leto izdaje 2005. gnm‑327059
Salihović Alisa, Gažon 83A, Šmarje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Izola, št. 2102, izdano leta
2005. gnn‑327058
Srednja zdravstvena šola Ljubljana, spričevali 1. in 2. letnika, izdani na ime Alibegić
Čauševič Aida, Ulica Mirka Jurce 8B, Ljubljana, izdani leta 2010, 2011; spričevala 1.,
2., 3. letnika, izdana na ime Begulić Sara,
Steletova 10, Ljubljana, izdana leta 2009,
2010, 2011; spričevalo 1. letnika, izdano
na ime Bytyči Agnesa, V Radno 78, Brezovica, izdano leta 2011; spričevala 1., 2., 3.
letnika, izdana na ime Čoralić Ines, Zagorica 64, Videm Dobrepolje, izdana leta 2009,
2010, 2011; spričevalo 1. letnika, izdano
na ime Čordić Semo, Medenska cesta 96,
Ljubljana, izdano leta 2011; spričevali 1. in
2. letnika, izdani na ime Džajić Aleksander,
Andreja Kumarja 16, Ljubljana, izdani leta
2009, 2011; spričevali 1. in 2. letnika, izdani na ime Golob Maruša, Primskovo 7,
Primskovo, izdani leta 2010, 2011; spričevala 1., 2., 3. letnika, izdana na ime Katič
Mateja, Trg na stavbah 9, Litija, izdana leta
2009, 2010, 2011; spričevala 1., 2., 3. letnika, izdana na ime Kožuh Žan, Sv. duh 178A,
Škofja Loka, izdana leta 2009, 2010, 2011;
spričevalo 1. letnika, izdano na ime Kuburić
Arnela, Sora 29, Medvode, izdano leta 2011;
spričevali 1. in 2. letnika, izdani na ime Matijašević Ana-Marija, Begunjska cesta 57,
Tržič, izdani leta 2010, 2011; spričevali 1.
in 2. letnika, izdani na ime Rozman Močnik
Anita, Križnarjeva pot 11, Kranj, izdani leta
2010, 2011; spričevalo 1. letnika, izdano na
ime Schnabl Marija Lara, Koroška cesta 6,
Kamnik, izdano leta 2011; spričevala 1., 2. in
3. letnika, izdana na ime Skobe Gregor, Ponoviče 30, Sava pri Litiji, izdana leta 2009,
2010, 2011; spričevali 1. in 2. letnika, izdani
na ime Šehovič Luka, Cikava 47, Grosuplje,
izdani leta 2010, 2011; spričevalo 1. letnika,
izdano na ime Šučur Marko, Vilharjeva ulica 21, Pivka, izdano leta 2011. Ob‑2660/12
Tešanović Mladenko, Mariborska cesta 68, Celje, preklic voznikove kartice, št.
107050003206700, objavljenega v Uradni
list RS, št. 27/12, pod oznako GNB-326570.
gns‑327078
Turk Tajda, Ulica Milana Majcna 32, Ljubljana, spričevali o končanem 4. letniku in
opravljeni maturi. gne‑327017
Zavec Teja, Pot v Smrečje 20, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta 2011.
gnx‑326998
Zorman Matjaž, Škofjeloška cesta 43,
Kranj, indeks, št. 41110119, izdala Medicinska fakulteta, leto izdaje 2011. gnp‑327031
Zumberi Dardan, Reška ulica 17, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ II. osnovna šola
Celje. gno‑327086
Zupan Kristian, Adamičeva ulica 12 A,
Novo mesto, maturitetno spričevalo Šolskega centra Novo mesto, tehniška gimnazija,
izdano leta 2009. gnx‑327048

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta ZAC
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5/95, št. dokumenta 131031–131040,
tip dokumenta ZAC 4/94, št. dokumenta
154551–154560, tip dokumenta ZAV 11/07,
št. dokumenta 453121–453145, ime in priimek pooblaščenca: Grižon Sabina, šifra:
2902, PE: Koper; tip dokumenta OBR.
POB. 237, št. dokumenta 426156, tip dokumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 426166–426167, tip dokumenta OBR.
POB. 237, št. dokumenta 426170–426175,
ime in priimek pooblaščenca: Zorman Gašper (Zavarujte d.o.o.), šifra: 0949, PE:
Ljubljana; tip dokumenta 08-SVI-02/07, št.
dokumenta 00082545, tip dokumenta 08SVI-02/07, št. dokumenta 00068875, tip
dokumenta 08-SVI-02/07, št. dokumenta
00076939, ime in priimek pooblaščenca:
Slapnik Breda, šifra: 0759, PE: Celje; tip
dokumenta 07-NEZ-01/08, št. dokumenta
00001249–00001253, ime in priimek pooblaščenca: Turk Mojca, šifra: 4731, PE: Celje; tip dokumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 00179576–00179585, ime in priimek pooblaščenca: Žunter Mihaela, šifra:
4478, PE: Celje; tip dokumenta 08-AZK01/07, št. dokumenta 1863810–1863840,
tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 1863270–1863280, tip dokumenta
ZEL. KARTA, št. dokumenta 1576338, tip
dokumenta ZEL. KARTA, št. dokumenta
1588690, tip dokumenta ZEL. KARTA, št.
dokumenta 1668357, ime in priimek pooblaščenca: Avto Velenje d.o.o., šifra: 0055,
PE: Celje; tip dokumenta 07-NEZ-02/08,
št. dokumenta 00010222–00010230, tip
dokumenta 06-ŽIV-03/10, št. dokumenta
00003094, tip dokumenta IM/99, št. dokumenta 00487836, tip dokumenta OBR.
POB. 237, št. dokumenta 00108650, tip
dokumenta PO-FP-01/08, št. dokumenta
1122685–1122689, tip dokumenta PP/06,
št. dokumenta 00006694–00006697, ime
in priimek pooblaščenca: Jandrok Emil,
šifra: 0324, PE: Celje; tip dokumenta
6-MOT-04, št. dokumenta 59260 – 59262,
tip dokumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 118090, tip dokumenta STANB/03,
št. dokumenta 00098086, tip dokumenta
ZEL. KARTA, št. dokumenta 1588381, tip
dokumenta ZEL. KARTA, št. dokumenta
1693535, tip dokumenta 07-AOD-01/07,
št. dokumenta 724790, tip dokumenta
07-AOD-01/07, št. dokumenta 725072 –
725090, tip dokumenta 07-NEZ-02/08, št.
dokumenta 00005771, ime in priimek pooblaščenca: Ledinek Tanja, šifra: 0481,
PE: Celje; tip dokumenta AA-PON-01, št.
dokumenta 00460339–00460340, tip dokumenta O-NEZ-POL-05, št. dokumenta
00045015–00045017, tip dokumenta OBR.
POB. 237, št. dokumenta 00077211, tip
dokumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 00108540–00108550, tip dokumenta
STANB/03, št. dokumenta 00054991, tip
dokumenta ZEL. KARTA, št. dokumenta
1211740, ime in priimek pooblaščenca: Korošec Angela, šifra: 0411, PE: Celje; tip
dokumenta 06-ŽIV-02/09, št. dokumenta
00000353, tip dokumenta IM/99, št. dokumenta 00414429–00414440, ime in priimek
pooblaščenca: Ravnjak David, šifra: 0708,
PE: Celje; tip dokumenta 07-NEZ-01/08,
št. dokumenta 00001373, tip dokumenta
07-NEZ-01/08, št. dokumenta 00001375,
ime in priimek pooblaščenca: Kološa Brigita, šifra: 0400, PE: Celje; tip dokumenta
06-ŽIV-03/10, št. dokumenta 00001388,
tip dokumenta ZEL. KARTA, št. dokumenta 1467589, ime in priimek pooblaščenca:

Kolar Leonida, šifra: 0397, PE: Celje; tip
dokumenta 07-AOD-01/07, št. dokumenta 00691253, tip dokumenta 06-ŽIV-03/10,
št. dokumenta 00001453, tip dokumenta
ZEL. KARTA, št. dokumenta 1800709, ime
in priimek pooblaščenca: Janže Janez, šifra: 0326, PE: Celje; tip dokumenta ZAC5/95, št. dokumenta 0128226, tip dokumenta ZAC-5/95, št. dokumenta 0128229,
tip dokumenta AK, št. dokumenta 109979,
ime in priimek pooblaščenca: Ovčar Anita,
šifra ZIS: 042001991, PE: Celje; tip dokumenta S-T-44/02, št. dokumenta 00011755,
tip dokumenta S-T-44/02, št. dokumenta
00012844, tip dokumenta OBR. POB. 237,
št. dokumenta 00090093, tip dokumenta
OBR. POB. 237, št. dokumenta 00090096,
ime in priimek pooblaščenca: Plantak Stanko, šifra: 0658, PE: Celje; tip dokumenta
07-TPO-01/07, št. dokumenta 00001874,
tip dokumenta 07-TPO-01/07, št. dokumenta 00001875, ime in priimek pooblaščenca:
Akvizitor d.o.o., šifra: 0016, PE: Celje; tip
dokumenta PO-FP-01/08, št. dokumenta
1122668, tip dokumenta VINKULACIJA, št.
dokumenta 078253, ime in priimek pooblaščenca: Rajh Andrej, šifra: 3052, PE:
Celje; tip dokumenta 08-TPO-01/07, št.
dokumenta 00024414, tip dokumenta ZEL.
KARTA, št. dokumenta 1769190, ime in
priimek pooblaščenca: Palir Boštjan, šifra:
0611, PE: Celje; tip dokumenta OBR. POB.
237, št. dokumenta 18791, tip dokumenta PO-FP-01/08, št. dokumenta 1122681,
ime in priimek pooblaščenca: Čater Srečko,
šifra: 1031, PE: Celje; tip dokumenta 07TPK-01/07, št. dokumenta 00008151, ime
in priimek pooblaščenca: Bendelja Zlatko,
šifra: 0101, PE: Celje. Ob-2645/12
Andrej Oven, Dolenji Podboršt pri Trebnjem 15, Trebnje, licence 007544 NM F7126, ser. št 00302600, Frank Jovan, potrdilo, št. 007544/BGD67-2-10780/2077, velja
do 14. 11. 2012, Arsenović Jovan, potrdilo
št. 007544/AD67-2-4517/2011, z veljavnostjo do 23. 10. 2012. gnx‑327002
Avanzo Andrej, Herbersteinova ulica 16, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
44110007, izdala AGRFT. gnh‑327064
Avtoprevozništvo Andej Oven s.p., Vrhovo pri Šentlovrencu 5, Velika Loka, potrdilo za voznike nedržavljane EU, Medakovič Gojko, potrdilo, št. 007544/MJ67-2918/2009. gnb‑327074
Avtoprevozništvo Andrej Oven s.p., Vrhovo pri Šentlovrencu 5, Velika Loka, potrdilo za voznike nedržavljane EU, Sekulić Ratko, potrdilo, št. 007544/MJ67-2-458/2011.
gnd‑327072
Avtoprevozništvo Andrej Oven s.p., Vrhovo pri Šentlovrencu 5, Velika Loka, potrdilo
za voznike nedržavljane EU, Mišić Mladen,
potrdilo, št. 007544/MJ67-2-2899/2010.
gnc‑327073
Avtoprevozništvo
Evgen
Andrejka
s.p., Šlandrova 5, Radomlje, licenco, št.
009821/002, za vozilo Iveco, reg. št. LJ
57-6KA, izdala Obrtna zbornica Slovenije.
gnj‑327016
Bedrač Anton, Bezjakova ulica 140,
Limbuš, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500004780001, izdajatelj Cetis Celje.
gnz‑326996
Borut Primc s.p., Dolnji Zemon 86A, Ilirska Bistrica, potrdilo za voznika Đani Vivoda, veljavno od 6. 5. 2009 do 10. 5. 2010,
izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica
Slovenije, št. 006506/BGD22-2-2615/2009,
leto izdaje 2009. gnj‑327037
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Cerkvenik Miha, Brestova ulica 13, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 19400790,
izdala Ekonomska fakulteta. gnu‑327001
Čas Janez s.p., Straže 4, Mislinja, potrdilo za voznika Tomislava Grašič, veljavno od
11. 10. 2010 do 13. 9. 2013, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica, št. 009903/AD593-4518/2010, leto izdaje 2010. gnd‑327093
Čas Janez s.p., Straže 4, Mislinja, potrdilo za voznika Mladenka Košarac, veljavno od 30. 9. 2009 do 13. 9. 2010, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica,
št. 009903/AD59-2-4648/2009, leto izdaje
2009. gnc‑327094
Čolić Zlatko, Puciharjeva ulica 29, Škofljica, licenco za voznika, številka 006237/
BGD 26-2-1651/2011, veljavno do 13. 4.
2012. gnn‑327008
Dragojević Radivoje, Ulica Tončka
Dežmana 10, Kranj, voznikovo kartico,
veljavno od 24. 7. 2008 do 24. 7. 2013,
izdajatelj Cetis d.d., leto izdaje 2008, št.
1070500017731000. gnk‑327011
Hišica d.o.o., Ljubljanska cesta 20A, Celje, delovno dovoljenje za Delija Qaush, št.
09289002405, izdajatelj Zavod RS za zaposlovanje. gnl‑327010
Hribovšek Miha, V Češnjico 10, Ljubljana
– Dobrunje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika. gnm‑327009
Huč Andrej, Primštal 3, Trebnje, študentsko izkaznico, št. 63070123, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnw‑327049
Jarc Barbara, Podgozd 12, Dvor, študentsko izkaznico, št. 98104208, izdala Pedagoška fakulteta Koper. gnu‑327076
Kovač Sabina, Prešernova cesta 15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18111337,
izdala Filozofska fakulteta. gnx‑327023
Mars Petra, Šentlambert 8A, Zagorje ob
Savi, študentsko izkaznico, št. 18040545,
izdala Filozofska fakulteta. gni‑327088
Miketič Truck Stanislav Miketič s.p., Dolenjci 5B, Adlešiči, dovolilnico, št. 1226219,
za državo Rusijo, oznaka države 643/11.
gnb‑327070
Oblak Laura, Pongrac 2C, Griže, študentsko izkaznico, št. 06100113, izdala Fakulteta za socialno delo. gnn‑327083
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Osnovna šola Preserje, Preserje 60,
Preserje, štampiljko, velikost 20X20 mm,
okrogle oblike, z napisom OSNOVNA ŠOLA
PRESERJE, grb RS, PRESERJE, št. 1.
gnj‑327012
Pavletič Andrej, Črni Kal 69, Koper –
Capodistria, študentsko izkaznico, št.
21110202, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnj‑327062
Purkart Jernej, Chengdujska cesta 4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19404556,
izdala Ekonomska fakulteta – Ljubljana.
gny‑326997
Roman Meh s.p., Zadobrava 48, Škofja
vas, licenco, št. 007818, za vozilo mercedes benz, registrska številka CE M7-68M.
gnv‑327025
Rus Matej, Sokolska ulica 1, Ivančna
Gorica, študentsko izkaznico, št. 63070175,
izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnl‑327085
Slavko Šega s.p., Stanošina 7, Podlehnik, dovolilnico, št. 1625, za državo Hrvaško,
oznaka države HR. gne‑327092
Steiner Kristina, Čurile 6, Metlika, študentsko izkaznico, št. 25877, izdala Univerza v Ljubljani. gnh‑327089
Šestan Benjamin, Privškova ulica 38, Ljubljana, certifikat za NPK varnostnik C11521/2010, izdala Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, leta
2010. gnm‑327034
Šeško Polonca, Hruševje 10, Hruševje,
študentsko izkaznico, št. 18040490, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnw‑327024
Tešanović
Mladenko,
Mariborska
cesta 68, Celje, voznikovo kartico, št.
1070500032067000, izdajatelj Cetis d.d.
gnv‑327079
Vojko Krautberger s.p., Mariborska cesta 5, Radlje ob Dravi, potrdilo za voznika Željka Knežević, št. 006712/SŠD53-22922/2011. gnd‑327068
Vojko Krautberger s.p., Mariborska cesta 5, Radlje ob Dravi, potrdilo za voznika Nenada Marčeta, št. 006712/AD53-34669/2010. gnc‑327069
Zajc Miha, Vrtnarska ulica 6, Šempeter
pri Gorici, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET,
Ljubljana. gnf‑327041
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