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Javni razpisi
Št. 46/2012

Ob-2991/12
Sprememba

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja spremembo Javnega razpisa štipendij za študij državljanov Zelenortskih otokov v Republiki
Sloveniji.
Javni razpis štipendij za študij državljanov Zelenortskih otokov v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: javni razpis), objavljen
12. 8. 2011, v Uradnem listu RS, št. 64/11,
se spremeni, kot sledi:
1. v točki 1. Predmet razpisa se:
1.1. v drugem odstavku beseda "dodiplomski" nadomesti z besedno zvezo "enovit magistrski", za besedno zvezo "splošne
medicine" pa se doda "ali drug dodiplomski
ali enovit magistrski študij s KLASIUS-P področja 72 Zdravstvo";
1.2. v petem odstavku besedna zveza
"šestletni študijski program medicine" nadomesti z besedilom "celotni enoviti magistrski
program splošne medicine ali drug dodiplomski ali enovit magistrski študij s področja 72 Zdravstvo".
2. v točki 3. Pogoji razpisa se:
2.1. v tretji točki prvega odstavka za besedno zvezo "splošne medicine" doda besedilo "ali drugem dodiplomskem ali enovitem magistrskem študiju s področja 72
Zdravstvo";
2.2. v peti točki prvega odstavka izbriše
besedilo " po programu splošne medicine".
3. v točki 4. Dokumentacija se:
3.1. druga točka drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: »potrdilo slovenske
visokošolske ustanove, iz katerega izhaja,
da kandidat izpolnjuje vpisne pogoje za dodiplomski ali enoviti magistrski študij s področja 72 Zdravstvo v Republiki Sloveniji na
tej izobraževalni ustanovi.«;
3.2. izbriše tretja točka drugega odstavka.
4. v točki 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila se v tretjem odstavku izbriše
besedilo "po programu mednarodne mature".
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane
nespremenjeno.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 6316-5/2011-340

Ob-3080/12

Razveljavitev
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta
30, 1000 Ljubljana, razveljavlja Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne
opreme – Paket 15, št. 6313-5/2011-2, ki je

bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 60/11 z
dne 29. 7. 2011, Ob-4134/11, na strani 1841
in ustavlja postopek izbora v okviru navedenega javnega razpisa, v skladu s sprejetim
Rebalansom proračuna Republike Slovenije
za leto 2012 (Uradni list RS, št. 37/12) in
sklepom Upravnega odbora Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, sprejetim na 4. redni seji v letu 2012,
dne 29. 5. 2012.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Št. 4102-3/2012/2
Ob-3005/12
Na podlagi 2. člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list
RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 33/09), 2. člena Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS,
št. 72/09) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09 – ZIPRS1011) objavlja Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za izbiro ponudnikov subvencionirane
študentske prehrane za leti 2013 in 2014
1. Neposredni uporabnik: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: Ministrstvo), Kotnikova ulica 28, 1000
Ljubljana.
2. Zakonske podlage javnega razpisa:
– Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 37/12);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni
list RS, št. 96/10, 4/11, 22/12 – ZUKN-C in
37/12);
– Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 110/11 – ZDIU12);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011);
– Zakon o subvencioniranju študentske
prehrane (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 33/09);
– Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/09);
– Zakon za uravnoteženje javnih financ
(Uradni list RS, št. 40/12).
3. Predmet javnega razpisa: dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov – izbira
ponudnikov subvencionirane študentske
prehrane za leti 2013 in 2014.
4. Okvirna višina sredstev tega razpisa
je, skladno z drugim odstavkom 20. člena
Zakona o izvrševanju proračunov Republike

Slovenije za leti 2011 in 2012, 13.951.079,20
EUR v letu 2013 in 10.463.309,40 EUR v
letu 2014.
5. Kraj izvedbe: kraj izvedbe študentske
prehrane so študijska središča v Republiki
Sloveniji, torej kraji, kjer so višje strokovne
šole in visokošolski zavodi, ki izvajajo javno
veljavne višješolske in visokošolske programe: Ajdovščina, Bled, Brežice, Celje, Črnomelj, Dob pri Domžalah, Domžale, Dutovlje,
Godovič, Hoče, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško,
Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Maribor,
Mozirje, Murska Sobota, Naklo, Nova Gorica, Novo mesto, Piran, Portorož, Postojna,
Ptuj, Radenci, Radovljica, Rakičan, Ravne
na Koroškem, Rogaška Slatina, Sežana,
Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Novi Gorici, Šentjur, Škofja Loka,
Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Zagorje ter
Žalec.
6. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
ponudnik dvigne razpisno dokumentacijo:
– Študentska organizacija Univerze v
Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, Mojca Škrjanec,
vsak delovni dan, od 12. do 13. ure, oziroma
na internetu na naslovu: http://www.sou-lj.si;
– Študentska organizacija Univerze v
Mariboru, Gosposvetska 86, 2000 Maribor,
vsak delovni dan, od 11. do 13. ure, oziroma
na internetu na naslovu: http://www.soum.si;
– Študentska organizacija Univerze na
Primorskem, Pristaniška 3, 6000 Koper,
Aleksandra Rengeo, vsak delovni dan, od
10. do 12. ure, oziroma na internetu na naslovu: http://www.soup.si;
– Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, na internetu na naslovu: http://www.
mddsz.gov.si/.
7. Osnovni pogoji, ki jih mora zagotavljati
vsak ponudnik študentske prehrane:
a) Osnovni pogoji, ki jih mora ponudnik
izpolnjevati ob oddaji vloge:
– lokal mora imeti jedilnico s površino
najmanj 20 m2 in najmanj 3 mizami in 12 sedišči, pri čemer se pogodba oziroma dogovor s sosednjim ali kakim drugim lokalom
ne upošteva. Jedilnica mora biti v lokalu
oziroma v objektu v katerem je lokal. Ponudnik v vlogi izpolni izjavo, s katero potrjuje,
da izpolnjuje te pogoje. Študentje inšpektorji
lahko izpolnjevanje tega pogoja preverijo še
pred podpisom pogodbe in kolikor se ugotovi, da ponudnik tega pogoja ne izpolnjuje, se
z njim pogodba ne sklene;
– lokal, s katerim se ponudnik prijavlja,
mora biti v njegovi lasti ali pa v najemu (velja tudi podnajem). Če je ponudnik najemnik
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oziroma podnajemnik lokala, mora predložiti
kopijo najemne pogodbe oziroma pogodbe
o podnajemu, ki mora biti sklenjena najmanj
do vključno 31. 12. 2014. Če pa je ponudnik
lastnik lokala, pa mora izpolniti izjavo o lastništvu, v kateri izpolni tudi identifikacijski
znak nepremičnine;
– ponudnik mora priložiti jedilnik za en
teden, ki se ga mora glede tipa ponudbe
držati v celotnem razpisnem obdobju.
b) Osnovni pogoji, ki jih mora ponudnik
izpolnjevati z dnem začetka nudenja subvencionirane študentske prehrane:
– lokal mora obratovati;
– nudenje študentskih kosil vsaj pet dni
v tednu;
– nudenje vsaj 15 različnih študentskih
kosil v tednu in vsaj 3 različnih študentskih
kosil na dan;
– študentsko kosilo je sestavljeno iz najmanj glavne jedi in dveh različnih dodatnih hodov (glavna jed ni hod). Dva različna
hoda predstavljata prosto izbiro ponudnika
izmed navedenih, ki so: juha, zelenjavna
solata, sladica ali namesto sladice sadje.
Zelenjavna solata se postreže kot samostojni hod v za to namenjeni posodici in
mora tehtati najmanj 150 g, brez posodice.
Sladica ali sadje se postreže kot samostojni
hod in mora tehtati najmanj 60 g. Smoothie
oziroma shake in podobno se tretira kot
sadje oziroma sladica;
– nudenje najmanj 2 dcl brezplačne pitne
vode ali brezalkoholne pijače ali toplega napitka ob vsakem študentskem kosilu (izjema
je dostava na dom). Voda oziroma brezalkoholna pijača ali katerikoli drug topli napitek
se ne tretira kot hod;
– vsak ponudnik mora v času nudenja
študentske prehrane le-to ponujati vsem
študentom;
– ponudnik ne sme ločevati prostora namenjenega uporabnikom subvencionirane
študentske prehrane od ostalega prostora;
– ponudnik, ki nudi pizze, mora nuditi
pizzo, katere premer mora meriti vsaj 27 cm
oziroma površina najmanj 572 cm2;
– v primeru, da ponudnik nudi samopostrežni solatni bar, mora le-ta vsebovati
najmanj 6 različnih vrst zelenjave ali drugih
živil, s katerimi si lahko uporabnik študentske prehrane sam pripravi solato;
– v primeru, da ponudnik nudi dostavo hrane na dom, mora le-to zagotavljati najmanj na
področju celotne občine, kjer je izbran;
– ponudnik mora izpolnjevati smernice
zdravega prehranjevanja in imeti vzpostavljen samonadzorni kontrolni sistem.
8. Merila za ocenitev vlog oziroma ponudb:
– Število različnih študentskih kosil v tednu (do 10 točk);
– Pestrost ponudbe (do 16 točk);
– Nudenje tretjega dodatnega hoda poleg glavne jedi (poleg dveh obveznih hodov)
(10 točk);
– Nudenje samopostrežnega solatnega
bara (najmanj 6 različnih vrst) (5 točk);
– Dodatni dnevi nudenja študentskih kosil (do 5 točk);
– Možnost prehranjevanja zaradi invalidnosti (do 5 točk);
– Nudenje študentskih kosil, namenjenih
študentom s celiakijo (4 točke);
– Vrednost študentskega kosila, pomnožena s količnikom (do 40 točk).
Maksimalno število točk je 95. Natančnejša razdelitev točk v okviru posameznega
merila je določena v razpisni dokumentaciji.
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Izbrani bodo ponudniki, ki bodo dosegli
vsaj 40 % možnih točk oziroma 38 točk.
Ponudniki bodo subvencionirano študentsko prehrano lahko nudili največ od 8.
do 20. ure.
Pri ponudnikih, ki nudijo dostavo na dom,
se pri dostavi ne upoštevata merilo št. 4 (nudenje samopostrežnega solatnega bara) in
merilo št. 6 (možnost prehranjevanja zaradi
invalidnosti). Torej je pri dostavi maksimalno
število točk 85, izbrani pa so ponudniki, ki
dosežejo vsaj 40 % točk oziroma 34 točk.
Najvišja vrednost subvencioniranega
študentskega kosila je 7 EUR.
Dodatne točke (to so točke, ki niso zajete
v maksimalnem številu točk, se pa prištejejo
ponudnikovim točkam, ki jih je prejel pri zgoraj navedenih merilih):
– Ekološka živila – ponudnik nudi vsaj
10 % živil pridelanih na ekološki način – ponudnik priloži potrdilo, da ima blago znak
za okolje tipa I oziroma certifikat za živila,
pridelana na ekološki način (5 točk);
– Vozila, ki jih ponudnik uporablja pri
dostavi hrane na dom, izpolnjujejo zahteve glede emisij izpušnih plinov EURO 5 (3
točke);
– Lokal se nahaja v zgradbi, kjer se izvaja študijski proces oziroma kjer je študentski
ali dijaški dom (5 točk);
– Dokazilo o blagovni znamki “Gostilna
Slovenija“ (na podlagi Pravilnika o pogojih
podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke “Gostilna Slovenija“)
(5 točk);
– Nekaznovanost v preteklem razpisnem
obdobju (leti 2011 in 2012), kar pomeni da
ponudnik, ki je v preteklem razpisnem obdobju nudil subvencionirano študentsko prehrano, ni prejel sankcije (5 točk).
9. Popolna vloga mora vsebovati:
– original in kopijo izpolnjenega, ožigosanega in podpisanega prijavnega obrazca
(točka 4.1. in 4.2. razpisne dokumentacije)
in obrazca »Ponudbe« (točka 6. razpisne
dokumentacije); kopijo prejme izvajalec –
ponudnik mora izpolniti za vsak prijavljen
lokal in/ali dostavo na dom svoj obrazec
»Ponudbe« (ovoj št. 1);
– izpolnjen obrazec tedenskega jedilnika
(ovoj št. 2);
– izpolnjene, podpisane in ožigosane izjave in dokazila iz razpisne dokumentacije
(ovoj št. 3);
– natančno izpolnjen, podpisan in ožigosan izvod osnutka Pogodbe o zagotavljanju
subvencionirane študentske prehrane in Pogodbe o izvajanju subvencionirane študentske prehrane (ovoj št. 4);
– izpolnjen obrazec o izpolnjevanju
smernic zdravega prehranjevanja (ovoj
št. 5);
– izpolnjen obrazec samonadzornega
kontrolnega sistema (ovoj št. 6).
10. Ministrstvo bo v času trajanja javnega razpisa opravilo dve odpiranji prispelih
vlog.
– Prvo odpiranje vlog bo 4. 9. 2012.
Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve do vključno
30. 8. 2012. Oddajo se lahko v glavni pisarni
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ali priporočeno po pošti.
– Drugo odpiranje vlog bo 4. 9. 2013.
Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve do vključno
30. 8. 2013. Oddajo se lahko v glavni pisarni
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ali priporočeno po pošti.

Predložena vloga mora biti v zapečateni
kuverti, na zunanji strani kuverte pa mora
biti nalepljen izpolnjen »Obrazec za oddajo
vloge«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno in
vlog, katerih kuverte ne bodo opremljene z izpolnjenim »Obrazcem za oddajo vloge« (razpisna dokumentacija, točka 2), komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene ponudniku.
Vloge, ki bodo predložene na drug način
(npr. po faksu ali e-mailu) ali bodo naslovljene in dostavljene na drug naslov, bodo
zavržene.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od
zaključka odpiranja vlog pisno pozvala tiste
ponudnike, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Kolikor ponudnik vloge ne
bo dopolnil v zahtevanem roku, ali je ne bo
dopolnil v skladu z zahtevanimi dokumenti
oziroma pozivom za dopolnitev, da bi bila le-ta popolna, bo komisija tako vlogo zavrgla.
Odpiranji vlog nista javni.
11. Naslov, kamor je potrebno predložiti vloge: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova ulica 28, 1000
Ljubljana.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 90 dni
od dneva, ki je določen za odpiranje vlog.
13. Morebitne druge informacije posreduje Študentska organizacija Univerze v
Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, tel.
01/438-02-11, vsak delovni dan, od 12. do
13. ure, Študentska organizacija Univerze v
Mariboru, tel. 031/332-221, od ponedeljka
do četrtka, od 9. do 11. ure, Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Pristaniška 3, 6000 Koper, tel. 05/662-62-30, vsak
delovni dan, od 10. do 12. ure, in Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-76-40,
vsak delovni dan, od 9. do 11. ure.
14. Informacije v zvezi s smernicami
zdravega prehranjevanja posreduje Inštitut
za varovanje zdravja Republike Slovenije, tel. 01/244-14-96 vsak delovni dan, od
9. do 10. ure.
15. Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo pisno na elektronski naslov:
gp.mddsz@gov.si, s pripisom »Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane
študentske prehrane za leti 2013 in 2014«,
najkasneje štiri dni pred koncem roka za
oddajo vlog. Odgovori na pisna vprašanja
bodo objavljeni na spletni strani ministrstva:
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-3098/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 1000 Ljubljana, Dunajska
22, na podlagi 129. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in 218. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in
99/09 – ZIPRRS1011) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kmetijskega
izobraževanja – praktični pouk
v letu 2012
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični
pouk v letu 2012.
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Za ta namen je predvidena višina sredstev proračuna RS za leto 2012, proračunska postavka 141710 – ukrep: Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični
pouk, v višini do 168.010 EUR.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in študentov biotehniških,
kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih, živilskih
in veterinarskih srednjih in višjih strokovnih
šol ter fakultet.
II. Vlagatelji in upravičenci
Vlagatelji so zavodi, ki izvajajo javno
veljavne izobraževalne programe rednega
izobraževanja s praktičnim poukom za področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva,
veterine in živilstva v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07) ali
Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 119/06, 62/10 in 34/11) in delujejo na območju Republike Slovenije.
Upravičenci so vlagatelji, ki so jim dodeljena sredstva po tem javnem razpisu.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
III/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno dokumentacijo priložiti naslednje priloge:
– originalno izpolnjene obrazce, ki so del
razpisne dokumentacije;
– predložitev programa dela za leto
2012;
– dokazilo o registraciji za izobraževanje in usposabljanje s področja kmetijstva,
vrtnarstva, gozdarstva, živilstva oziroma
veterine.
Na javni razpis lahko vlagatelj vloži samo
eno vlogo za vse projekte, ki jih izvaja.
III/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
izdaje sklepa do vložitve zahtevka
Upravičenec mora glede na višino dodeljenih sredstev zagotoviti lastno udeležbo,
ki je skladna s prikazanim deležem v predloženi vlogi.
IV. Finančni pogoji
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev
znaša do 50 odstotkov priznane višine stroškov programa. Najvišja možna višina dodeljenih sredstev na posamezno vlogo je
20.000 EUR. Sofinancirane bodo vloge, ki
bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle
najmanj 50 odstotkov možnih točk. V primeru, da razpoložljiva sredstva ne bodo
zadostovala za do 50 odstotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog, se bodo
vsem vlogam sredstva sofinanciranja sorazmerno znižala.
Za priznano vrednost programa se štejejo materialni stroški, povezani z izvajanjem praktičnega izobraževanja dijakov in
študentov v zavodih.
Sredstva bodo upravičenci lahko koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Rok za
dokončanje del, planiranih v programu, je
10. 10. 2012
V. Merila
Vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili (merila so natančneje prikazana v razpisni dokumentaciji):
a) projekti z višjim deležem lastnih sredstev, oziroma drugih virov sofinanciranja;
b) projekti, ki združujejo interese čim večjega števila uporabnikov (število udeležencev praktičnega izobraževanja);
c) obseg kmetijskih ali gozdnih površin,
oziroma učnih delavnic, ki so vključene v
izvajanje praktičnega izobraževanja.

varstvenih in gojitvenih del ter vseh drugih
del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij gozdov, ter gradnjo
in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen
vzdrževanja gozdnih cest.
Koncesijska pogodba se sklene za obdobje 10 let od dne sklenitve koncesijske
pogodbe.
Ponudniki bodo izbrani ter koncesije podeljene za gozdne površine, ki so opredeljene v naslednjih sklopih:
Sklop 1: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Litija-Šmartno, površine 52,9594 ha
gozda, parcelne št. 1083/2, 1154/7, 1045/2,
1054/3, 1057, 1100, 1103, 1072/2, 1093,
1102, 1106, 1083/1, 1090, 1113, 1054/2,
1061, 1104,1120, 909/2, 942/1, 1113,
1118/1, 1154/4, 1116, 1151, 1152, 1154/5,
1115, 1148, 1149, 1152, 1153, 1605, 1623,
1625, 1626, 1629, 1608/2, 1625, 1631,
1554/1, 1531, 1534, 942/1, 937, 946, 910,
924, 932/1, 948, 949, 872/2, 921, 928,
942/1, 912/1, 929, 930, 935, 937, 940, 925,
926, 927, 933, vse v k.o. 1849 – Vintarjevec;
Sklop 2: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Kokra, površine 49,5603 ha gozda,
parcelne št. 479/4, 484, 486, 481/1, 482/2,
487, 488, 479/4, 481/1, 489, 570, 485, 486,
492/3, 499, 501, 482/2, 492/1, 488, 500,
502, 481/1, 479/4, vse v k.o. 2078 – Kokra;
Sklop 3: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Mozelj, površine 63,5183 ha gozda,
parcelne št. 3360, 3361, 3362, 3363, 3370,
3373, 3374, 3376, 3378, 3379, 3383, 3384,
3389, 3392, 3394, 3398, 3399, 3401/2,
3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407,
3417/2, 3417/3, 3418, 3419, 3435/1, 3435/2,
3437, 3440, 3441, 3453, 3456, 3476, 3485,
3502, 3506, 3507, 3508, 3509, 3511, 3512,
3515, 3517/1, 3518, 3527, 3528, 2771/2,
2774, 2791, 2907, 2909, 2912, 2913,
2920, 2933, 2942, 2943, 2944, 2945,
2970, 3195, 3228, 3229, 3244/1, 3244/2,
3264, 3274, 3276, 3277, 3279, 3280,
3282, 3289, 3297/2, 3298/2, 3304, 3305,
3308, 3311, 3312, 3315/1, 3315/2, 3317/1,
3317/2, 3321, 3322, 3323, 3336, 3337,
3338/1, 3338/2, 3338/3,3345, 3349, 3350,
3351, 2884/8, 2887, 2947, 3903/1, 3906,
3907, 3912, 3913, 3914/1, 3914/2, 3915/1,
3915/10, 3915/11, 3915/4, 3915/5, 3915/6,
3915/8, 3915/9, 3920/2, 3921, 3923, 3927,
3934, 3938, 3941, 3942, 3944, 3945, 3947,
3949, 3962, 3977/2, 3982, 3988/1, 3988/3,
3989/1, 3995/2, 3999, 4001, 4002, 4004,
2378, 2575, 2576, 2577/1, 2606/4, 2608,
2609/1, 2610/2, 2611/2, 2612, 2613, 2614,
2615, 2617/1, 2617/2, 2618/1, 2618/2, 2619,
2623, 2720, 2730/4, 2888, 2889, 2890,
2891, 2892, 2893, 2895, 2896/1, 2896/2,
2897/1, 2897/2, 3072, 1912, 1913, 1918,
1921, 1922/1, 1922/2, 1927/2, 1943, 1944,
1945, 1954, 1955, 1963, 1964, 2175, 1336,
1937, 1938, 354, 615/1, 615/2, 616, 617,
619, 620, 623, 627, 628/1, 628/2, 628/3,
629, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649,
655, 660, 661, 37, 39, 40, 45, 49, 50, 53,
54, 111/1, 129, 133/1, 139, 140, 148, 150,
151, 152, 153, 155, 163, 164, 230, 231,
232, 233, 234/2, 236, 237, 238, 239, 242,
243, 245/2, 246/2, 247/2, 253, 256/2, 257/2,
258/2, 267, 3960, 4027, 3740, 3746, 3777,
3803/1, 3803/2, 3834, 595, 270, 271, 274,
275, 278, 279, 283, 286, 287, 289, 290,
291, 292, 293, 311, 3531 in sicer do deleža
74114/89584-tin, 3574, 3575, 3576, 3577,

VI. Rok in način prijave: prijava na razpis
mora biti poslana s priporočeno pošto na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, do 2. 7.
2012, ali osebno dostavljena istega dne
do 14. ure, v glavno pisarno Ministrstva za
kmetijstvo in okolje RS, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici, na kateri je označeno "Ne odpiraj – vloga za javni razpis –
praktični pouk", na hrbtni strani pa mora biti
naveden polni naslov pošiljatelja.
VII. Razpisna dokumentacija: vloga se
vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne
dokumentacije, dostopne na spletni strani
MKO. Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje
RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak dan
v času trajanja razpisa, med 9 in 12 uro.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi v elektronski obliki. Kontaktna oseba
je Tomaž Hrastar, tel. 01/478-92-55 ali e-mail: tomaz.hrastar@gov.si, MKO, Sektor
za podnebne spremembe, NVO, šolstvo in
knjigovodstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
VIII. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje in obravnava pravočasno prispelih vlog bo 5. 7. 2012 ob 9. uri, v prostorih Sektorja za podnebne spremembe, NVO,
šolstvo in knjigovodstvo, II. nadstropje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Komisija, ki jo je
imenoval minister za kmetijstvo in okolje z
odločbo št.: 4400-2/2012, bo vloge pregledala in ocenila. Komisija bo:
– vlagatelje nepopolnih vlog v roku 8 dni
od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v
zahtevanem roku,
– vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem zavrnila kot neutemeljene.
Vloga, ki jo vlagatelj v roku 8 dni od
dneva prejema poziva ne bo dopolnil, bo
zavržena kot nepopolna.
IX. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o vlogi
odločal minister za kmetijstvo in okolje v
roku 60 dni po odpiranju vlog s sklepom.
Zoper sklep lahko vlagatelj na ministrstvo vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema
sklepa.
Če bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
RS ugotovilo, da so bila sredstva nakazana na podlagi neresničnih podatkov ali nenamensko porabljena, ima pravico zahtevati takojšne vračilo sredstev v enkratnem
znesku z zakonsko določenimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Št. 294/2012
Ob-2993/12
Na podlagi 3. člena Uredbe o koncesiji
za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, štev. 98/10, v nadaljevanju; Uredba) Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov RS, 1000 Ljubljana, Dunajska cesta
58 (v nadaljevanju: naročnik), objavlja
javni razpis
za izbor najugodnejših ponudnikov
in podelitev koncesije za izkoriščanje
gozdov v lasti Republike Slovenije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor najugodnejših ponudnikov za sklenitev koncesijske pogodbe o izkoriščanju gozdov v lasti Republike Slovenije, s katerimi upravlja
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS in
ležijo v gorskem in hribovitem svetu. Koncesija zajema sečnjo in spravilo lesa, prodajo gozdnih lesnih sortimentov, opravljanje
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3578, 3581, 3587, 3592, 3595/1, 3604,
3605/1, 3605/2, 3605/3, 3633, 3641, 3644,
3157, 3158, 3159, 3165, 3166, 3167, 3168,
3171, 3172/1, 3172/2, 3173, 3175, 3177,
3178, 3179, 3181, 3182, 3183, 3184/2,
3186, 3187, 3188, 3189, 3190,3191,
3196/1, 3196/2, 3201/1, 3201/2, 3202,
3203, 3208, 3209, 3218, 3219, 3226, 3227,
3242, 3243, 3248, 3657, 3658, 3659, 3676,
3677, 3699, 3700, 4363, 4373/1, 4373/2,
4389, 4390, 4392, 4405, 4406, 4407,
4420, 4421, 4422, 4431, 4432/2, 4435,
4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4467, 4468,
4470, 4471, 4472, 4473/1, 4473/2, 4474,
4475, 4476, 4477, 4495/1, 4495/2, 4496/1,
4496/2, 4497/1, 4497/2, 4498, 4499, 4500,
4512, 4513, 4514, 4515, 4530, 4531, 4532,
4533, 4544/1, 4544/2, 4546, 4547, 4560,
4561, 4562, 4572, 4589, 4590, 4599, 4646,
4648, 4658, 4659, 4667, 4668, vse v k.o.
1594 – Mozelj;
Sklop 4: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Mozelj, površine 30,6222 ha gozda,
parcelne št. 1701, 1702, 1703/1, 1704,
1705, 1706/1, 1706/2, 1708, 1709/1, 1717,
1718/8, 1719/2, 1722/3, 1722/4, 1722/5,
1723, 1724, 1725/2, 1726, 1727/1, 1727/2,
1728, 1729, 1734, 1737, 1738, 1739, 1740,
1745, 1746, 1747, 1758, 1759/1, 1759/2,
1760/1, 1760/2, 1761, 1769, 1770, 1771,
1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777/1,
1777/2, 1777/4, 1778, 1780/1, 1780/2,
1780/3, 1780/4, 1780/5, 1783, 1784/1,
1784/2, 1784/3, 1784/4, 1785/1, 1785/2,
1786/1, 1786/2, 1786/3, 1786/4, 1786/5,
1787/1, 1787/2, 1787/3, 1787/4, 1787/5,
1788, 1794, 1796, 1799, 1962/2, 1967/2,
1998/1, 1998/2, 2000/1, 2000/2, 2001,
2002, 2005, 2006, 2014/1, 2014/2, 2015,
2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2026, 2028,
2073, 2101, 2102, 2109, 2117, 2118, 2119,
2120, 2121, 2122, 2123/1, 2128, 2132,
2133, 2134, 2135, 2136, 2138, 2139/1,
2139/2, 2140/1, 2140/2, 2141, 2142/1,
2142/2, 2143, 2145, 2146, 2150, 2152,
2174, 2180, 2184, 2188, 2196, 2197, 2204,
2234, 2256, 2282, 2283, 2288, 2289, 2290,
2291, 2292, 2293, 2298, 2299, 2300, 2301,
2302, 2309, 2310, 2317, 2318, 2320, 2321,
2322, 2324, 2325, 2327/1, 2327/2, 2327/3,
2328/1, 2328/2, 2329, 2330, 2334, 2335,
2336, 2337, 2338, 2339/1, 2339/2, 2339/3,
2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2346, 2348,
2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355,
2356/2, 2357, 2358, 2361, 2362, 2365,
2366, 2374, 2375, 2376, 2380, 2381, 2382,
2388, 2389, 2390, 2412, 2550/2, 2551/2,
2562/1, 2562/2, 3099, 3100, 3103, 3107,
1718/10, 1718/9, 1719/1, 1828, 1829, 1832,
1833, 1836, 1840/2, 1841, 1846, 1847,
1852, 1910/1, 1929, 1934/1, 1934/2, 1938,
vse v k.o. 1600 – Knežja lipa;
Sklop 5: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Nazarje, površine 37,8919 ha gozda,
parcelna št. 599, v k.o. 915 – Radegunda;
Sklop 6: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Velenje, površine 49,5977 ha gozda,
parcelne št. 1/10, 1/13, 1/14, 1/15, 1/17,
1/18, 1/19, 1012, 1023, 1038, 1057, 1063,
1217/3, 507, 513/2, 515, 516, 517, 519/1,
519/2, 519/3, 520, 521, 522/4, 533/1, 533/2,
571, 604, 703, 705/9, 723/15, 723/3, 843/21,
846/3, 896/3, 984/1, vse v k.o. 957 – Škale;
Sklop 7: Izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti Gornji grad, površine 11,0713 ha

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
gozda, parcelne št. 915, 1189/5, 1189/7,
1291, 1298, 1299, 1302 in sicer do deleža
14045/17242-tin, 1310, 1312, 1313, 1336/1,
vse v k.o. 940 – Šmartno ob Dreti;
Sklop 8: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Bele vode, površine 4,4415 ha gozda,
parcelni št. 149/20 in 1516, obe k.o. 949 –
Ravne;
Sklop 9: Izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti Marija reka, površine 37,8497 ha
gozda, parcelne št. 1006, 1011/4, 1118/2,
1119/2, 1233, 1234, 1236, 1237, 1238,
1239, 1252, 1253, 1269/1, 1276/4, 276/2,
783/3, 784/5, 799/1, 802/1, 812/3, vse v k.o.
1020 – Pongrac;
Sklop 10: Izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Marija reka, površine 31,8363 ha gozda (Liboje I), parcelne št. 720/1, 735, 736,
737/3, 133/5, 133/6, 737/2, 773/1, 773/3,
773/4, 789, 874/3, 829, 830, 41/3, 50/10,
50/11, 50/9, 803, 776/3, 780, 782, 783, 784,
785, 11, 12/1, 126/1, 127/1, 130/1, 130/5,
133/11, 133/16, 133/4, 141, 15, 16, 161/1,
162/2, 167, 168, 169/1, 17, 18, 185/2, 195,
212, 4/1, 4/4, 4/9, 5/4, 7, 776/3, 777, 778,
8, 9, 130/12, 134, 141, 668/2, 773/1, 773/3,
vse v k.o. 1021 – Liboje;
Sklop 11: Izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Marija reka, površine 40,6183 ha gozda (Liboje II), parcelne št. 668/1, 655, 656,
657, 526 in sicer do deleža 392/480-tin, 532
in sicer do deleža 392/480-tin, 185/1, 543 in
sicer do deleža 392/480-tin, 297, 327, 355,
357, 57, 58, 64, 65, 69, 70, 73, 243/5, 532 in
sicer do deleža 392/480-tin, 533 in sicer do
deleža 392/480-tin, 534 in sicer do deleža
392/480-tin, 537 in sicer do deleža 392/480tin, 538 in sicer deleža 392/480-tin, 240/1,
240/2, 243/5, 715/1, 737/2, 818, 820/1, 821,
822, 825, 19, 20, 21, 24, 45, 50/1, 51/1,
51/4, 65, 66, 67, 68, 70, 77/1, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 89/1, 820/1, 825, 826,
827, 828, 297, 781, 751, 899, 714, 715/1,
874/3, 327, 24, 25, 27/1, 28/1, 29, 30/1, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 50/1, 50/10, vse
v k.o. 1021 – Liboje;
Sklop 12: Izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Ponikva, površine 30,9607 ha gozda,
parcelne št. 1124/1, 1761, 1762/1, 1762/2,
1767/2, 1767/3, 1767/5, 1767/6, 1767/8,
1767/9, 1769, 1770/1, 1770/2, 1770/3,
1770/4, 1771/1, 1789/6, 1790, 1901/1,
1902/2, 1931, 1932, 1933/1, 1949, vse v
k.o. 980 – Andraž;
Sklop 13: Izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Žalec, površine 49,9012 ha gozda,
parcelne št. 374/1, 390/1, 564, 312, 970,
203 in sicer do deleža 448/4584-tin, 991/2,
201, 6/1, 42/1, 90, 94, 97 in sicer do deleža
2757/5107-in, 99, 985, 965, 966, 967, 985,
968, 985, vse v k.o. 993 – Založe;
Sklop 14: Izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Planina, površine 18,7793 ha gozda,
parcelne št. 366/1, 366/2, 366/3, 366/4,
383/35, 383/36, 383/160, 383/161, 400/1,
400/2, 558/5, 577, 608/2, 664, 670, 671,
681/1, 681/2, 681/3, 688/1, 690/1, 695/2,
698, 700/2, 707/1, 707/3, 707/4, 707/7,
707/8, 707/9, 707/13, 707/15, 707/19,
707/27, 707/30, 707/31, 724,725/1, 726/1,
726/2, 726/3, 726/10, 726/11, 726/12,
726/16, 729/1, 732, 751/1, 754/1, 754/6,

754/11, 755, 756/1, 756/3, 756/4, 811/20,
1207, 1208, vse v k.o. 1198 – Golobinjek;
Sklop 15: Izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Sevnica, površine 2,6463 ha gozda,
parcelne št. 64, 65/1, 78, 112, 321, 354/8,
vse v k.o. 1378 – Brezovo;
Sklop 16: Izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Sevnica, površine 6,2281ha gozda,
parcelne št. 544/20, 544/21, 544/22, 544/23,
544/24, 544/25, 544/26, 545/2, 545/3,
545/4, 545/5, 545/6, 545/7, 545/8, 545/9,
545/10, vse v k.o. 1361 – Podgorje;
Sklop 17: Izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Sevnica, površine 35,0734 ha gozda,
parcelne št. 1088/1, 1094/2, 1183/4, 1183/5,
1183/6, 1183/7, 1185, 1186/1, 1186/10,
1186/12, 1186/18, 1186/7, 1186/8, 1186/9,
1405/1, 1405/2, 1405/3, 1405/4, 1405/5,
1405/7, 1405/8, 1426, 1427, 1429/1, 502,
503, vse v k.o. 1362 – Okroglice;
Sklop 18: Izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Hraše-Osojnica, površine 9,2481 ha
gozda, parcelne št. 431, 432/2, 433, 434,
435, 446, 450, 454, 457, 459, 461, 469, 476,
478, 480, 482, 483, 892, 893, 900, 901, 902,
946, 947, 455/1, 456/1, 456/2, 462/1, 462/2,
471/1, 471/2, 472/1, 472/2, 474/1, vse v k.o.
2481 – Velika brda;
Sklop 19: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti
Dravograd, površine 27,6488 ha gozda, parcelna št. 189/19, v k.o. 836 – Kozji vrh;
Sklop 20: Izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Radlje – levi breg, površine 58,9518
ha gozda, parcelne št. 300/1, 300/2, 301,
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314/1,
314/4, 315, 316/1, 316/2, 317, 318, 320/1,
320/2, 322, 324/1, 325, 326, 327, 328, 329,
330, 332, 333, 334, 335, 336, 337, vse v k.o.
790 – Brezovec;
Sklop 21: Izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Dravograd, površine 28,7344 ha gozda, parcelne št. 22, 23/1, 23/2, 104, 228/2,
534, 535/2, 548, 549/1, 549/2, 762/1, 654/4,
766/1, vse v k.o. 832 – Goriški vrh;
Sklop 22: Izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Dravograd, površine 10,2626 ha gozda, parcelne št. 49/3, 54/4, 640/1, 654/1,
vse v k.o. 842 – Dobrova;
Sklop 23: Izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Radlje – levi breg, površine 30,0193
ha gozda (Suhi vrh I), parcelne št. 996/2,
996/3, 996/4, 1009/1, 1009/5, 1009/7,
1011/1, 1011/3, 1037/1, 1037/7, 1066/1,
1066/2, 1066/4, 1067/1, 204, 205/1, 169/1,
169/2, 171, 173, vse v k.o. 791 – Suhi vrh;
Sklop 24: Izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije v gozdno gospodarski
enoti Radlje – levi breg, površine 63,1659
ha gozda (Suhi vrh II), parcelne št. 1037/5,
1037/10, 1038, vse v k.o. 791 – Suhi vrh;
Podrobni podatki o sklopih in koncesijskih delih so razvidni iz seznamov koncesijskih parcel in del v prilogi št. 13 razpisne
dokumentacije.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
en ali več sklopov, če izpolnjujejo za to potrebne pogoje. Ponudbe ni mogoče predložiti samo za del posameznega sklopa.
2. Osebe, ki lahko sodelujejo na javnem
razpisu
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Kot ponudniki za sklenitev koncesijskega razmerja lahko ponudbe vložijo pravne
osebe ali samostojni podjetniki, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost izvajanja gozdarskih storitev ter izpolnjujejo predpisane
pogoje za njihovo izvajanje in pogoje po
razpisni dokumentaciji.
Prav tako lahko kot ponudniki za sklenitev koncesijskega razmerja ponudbo vložijo
tudi fizične osebe, in sicer kmetje kot prednostni upravičenci za pridobitev koncesije
iz 47. člena Zakona o gozdovih (Uradni list
RS, št. 30/93 in spremembe; v nadaljnjem
besedilu: Zakon o gozdovih), ki so na podlagi izvedbe javnega poziva za pripravo
posamičnega programa ohranjanja kmetije
(Uradni list RS, št. 12/10) uvrščeni v program ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi, ter izpolnjujejo predpisane pogoje
za izvajanje gozdarskih storitev in pogoje po
razpisni dokumentaciji.
3. Rok prijave na javni razpis: naročnik
mora prejeti ponudbo na naslov Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, v
glavno pisarno, najpozneje do 10. ure, dne
9. julija 2012.
4. Pridobivanje razpisne dokumentacije
ter informacij o javnem razpisu
Zainteresirane osebe lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v pisni obliki v
glavni pisarni na naslovu sedeža naročnika.
Razpisna dokumentacija je dostopna tudi v
elektronski obliki, na spletni strani Sklada,
URL: http://www.s-kzg.gov.si, pod rubriko
»Javna naročila«. Na izrecno pisno prošnjo
se pošlje izvod razpisne dokumentacije tudi
po običajni pošti.
Za dodatna pojasnila se interesenti lahko
obračajo pisno na naslov naročnika: Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana,
ali po elektronski pošti na elektronski naslov: info.skzgrs@gov.si.
Kontaktni osebi naročnika sta Stojan Rovan, ter Miloš Tomc, dosegljiva na navedenem naslovu naročnika.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
5.1 Splošni pogoji
Ponudniki morajo v času izbire koncesionarja in ves čas trajanja koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo poravnane vse davke in prispevke,
– da sami ali njihovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08
in 19/10),
– da prevzemajo odgovornost za škodo,
ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročili tretjim
osebam,
– da so vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem, ki bodo sodelovali pri izvedbi
del, pravočasno in pravilno poravnali svoje
zapadle poslovne obveznosti,
– da so sposobni zagotoviti finančna
sredstva za svoje poslovanje in v zadnjih
šestih mesecih niso imeli blokiranih poslovnih računov,
– da imajo FSC certifikat; če ponudnik
nima FSC certifikata, mora v roku 1 (enega)
leta od sklenitve koncesijske pogodbe pridobiti FSC certifikat.
5.2 Posebni pogoji za pravne osebe ter
samostojne podjetnike

posamezen sklop podal najvišjo ponudbo
ponudnik, ki ni prednostni upravičenec, lahko ponudnik, ki izpolnjuje pogoje za uveljavljanje prednostne pravice, to pravico
uveljavlja tako, da za tak sklop poda novo
ponudbeno ceno, ki mora dosegati najvišjo ponujeno vrednost koncesijske dajatve.
Način uveljavljanja prednostne pravice za
podelitev koncesije za te ponudnike je opredeljen v razpisni dokumentaciji.
7. Način vložitve ponudbe za sodelovanje na javnem razpisu: ponudniki morajo
ponudbo vložiti v roku. Ponudbo je treba pripraviti, kot to določajo navodila za pripravo
ponudbe oziroma skladno z vsebino zahtev
iz 7. točke razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko oddajo ponudbo neposredno v
glavni pisarni naročnika, ali po običajni pošti
na naslov naročnika. Vložitve ponudbe po
elektronski pošti naročnik ne bo priznal.
8. Javno odpiranje ponudb, izvedba javnega razpisa in podelitev koncesije
Javno odpiranje ponudb bo dne 9. julija
2012, ob 12. uri, v prostorih naročnika, na
naslovu Dunajska 58 v Ljubljani.
Naročnik bo o izbiri najboljših ponudnikov odločil najkasneje 60 dni od dneva odpiranja ponudb, in sicer z izdajo odločb v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem
postopku (ZUP; Uradni list RS, št. 80/99,
70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06 –
ZUS-1, 126/07, 65/08, …, 8/10). Po pravnomočnosti odločitve o izbiri koncesionarjev
bo naročnik sklenil koncesijske pogodbe z
izbranimi koncesionarji.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Pravne osebe ali samostojni podjetniki
morajo v času izbire koncesionarja in ves
čas trajanja koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo registrirano dejavnost ter izpolnjujejo druge predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o
minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Uradni list RS,
št. 35/1994, 50/2006 in 74/2011),
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica je prenehanje poslovanja,
– da je ponudnik imel v obdobju zadnjih
treh let v povprečju najmanj 100.000 EUR
prihodkov iz dejavnosti gozdarstva ter da
ima ustrezne reference s področja dejavnosti, ki so predmet koncesije.
5.3 Posebni pogoji za kmete oziroma
fizične osebe, ki so prednostni upravičenci
po 47. členu Zakona o gozdovih
Fizična oseba, ki kot kmet in prednostni upravičenec vloži ponudbo za sklenitev
koncesijskega razmerja, mora v času izbire
koncesionarja in ves čas trajanja koncesije
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je uvrščena v program ohranjanja kmetije v gorskem in hribovitem svetu,
in sicer tako da je bila na podlagi javnega poziva za pripravo posamičnega programa ohranjanja kmetije (Uradni list RS,
št. 12/10) uvrščena v program ohranjanja
kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem
svetu z omejenimi možnostmi, ki v skladu
s 47. členom Zakona o gozdovih omogoča
uveljavljanje prednostne pravice za podelitev koncesije izkoriščanja gozdov v lasti
Republike Slovenije;
– da je na kmetijskem gospodarstvu zagotovljena zadostna razpoložljiva delovna
sila; s katero se zagotavlja kadre z opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarja sekača, gojitelja in traktorista ali opravljeno poklicno ali srednjo gozdarsko šolo.
V zvezi s tem mora ponudnik sam imeti vsaj
eno od teh poklicnih kvalifikacij, dovoljeno
pa je, da lahko največ 25 odstotkov obsega
vseh predvidenih del za posamezen sklop
opravlja s pomočjo drugih za ta dela registriranih fizičnih in pravnih oseb, ki izpolnjujejo
predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti (podizvajalci) ali v obliki medsosedske pomoči. Za ustrezno usposobljenost se
šteje opravljena nacionalna poklicna kvalifikacija za področje gozdarstva ali opravljena
poklicna ali srednja gozdarska šola.
– da se na kmetiji ponudnika nahajajo potrebna tehnična sredstva, vključno z
osebno varovalno opremo za delo v gozdu,
– da se gozdna zemljišča, glede katerih
je podana ponudba za sklenitev koncesijskega razmerja, nahajajo v isti ali sosednji
katastrski občini, kjer leži sedež kmetije ponudnika;
– da površina gozdnih zemljišč, ki jih ima
ponudnik v lasti skupaj s površino zemljišč,
glede katerih uveljavlja prednostno pravico
za sklenitev koncesijskega razmerja, po obsegu ne presega 200 hektarjev.
6. Merilo za oceno ponudb
6.1 Merilo: za vsak sklop posebej je merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika višina koncesijske dajatve, pri čemer imajo
prednost tisti ponudniki, ki ponudijo višjo
koncesijsko dajatev.
6.2 Uveljavljanje prednostne pravice za
sklenitev koncesijskega razmerja: če je za
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Št. 36000-1/2012
Ob-3004/12
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad,
Bleiweisova c. 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje opravljanja svetovalne
dejavnosti na področju URE in OVE
občanov za leto 2012
1. Naziv in sedež posrednega proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad,
Bleiweisova c. 30, Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: Eko sklad)
2. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je sofinanciranje svetovalne dejavnosti s
področja učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije (skrajšano: URE in OVE)
za občane na nacionalni ravni.
3. Pravna podlaga: razpis se izvede na
podlagi Programa Eko sklada za izvajanje
nalog po energetskem zakonu za leto 2012,
potrjenega s sklepom Vlade RS (št. 4760229/2011/3 z dne 13. 12. 2011), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
61/08), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 65. člena Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 27/07 − uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 10/12) in Nacionalnega akcijskega načrta za obdobje 20082016 (AN-URE, sprejet s sklepom Vlade RS
št. 36000-1/2008/13 dne 31. 1. 2008).
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti za
občane na nacionalni ravni po celotnem
območju Republike Slovenije na področju
učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov
energije okvirno za obdobje do konca leta
2012 (v nadaljnjem besedilu: dejavnost
ENSVET).
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Dejavnost ENSVET obsega predvsem:
– pojasnjevanje predpisov in postopkov
za uveljavljanje ukrepov,
– svetovanje pri reševanju konkretnih
primerov,
– svetovanje o ponudbi energetske opreme in storitev.
Dejavnost ENSVET se po tem razpisu
za občane izvaja brezplačno in komercialno
neodvisno.
Splošna tematska področja energetskega svetovanja za občane so:
– izbira ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav,
– zamenjava ogrevalnih naprav,
– zmanjšanje porabe goriva,
– izbira ustreznega goriva,
– toplotna zaščita zgradb,
– izbira ustreznih oken, zasteklitve in zagotavljanje prezračevanja,
– sanacija zgradb z namenom zmanjšanja rabe energije,
– uporaba varčnih gospodinjskih aparatov,
– primernost uporabe in uvedba alternativnih oziroma obnovljivih virov energije,
– možnost pridobitve finančnih spodbud
Eko sklada,
– drugi potencialni viri sofinanciranja investicijskih ukrepov,
– in druga vprašanja, ki se nanašajo na
rabo energije.
Svetovalna dejavnost se izvaja občasno
v posamezno dogovorjenem obsegu uradnih ur na okvirno 35 lokacijah, opredeljenih v pogodbah, sklenjenih med lokalnimi
skupnostmi in ministrstvom, pristojnim za
energijo.
Naloge svetovalne pisarne:
– letni program dela in organizacija svetovanja občanom,
– skrbi za promocijo ENSVET na občinskem nivoju,
– sodeluje pri promociji učinkovite rabe
in obnovljivih virov energije na občinskem
nivoju,
– sodeluje z lokalno skupnostjo,
– združuje svetovalce na lokalnem nivoju,
– koordinira delo svetovalcev na svojem
področju,
– pripravlja poročila o svojem delu in jih
posreduje v centralno evidenco,
– izvaja ostale aktivnosti v okviru mreže
ENSVET,
Seznam lokacij svetovalnih pisarn je
objavljen na spletnem naslovu: http://www.
ensvet.si.
Za način in obseg opravljanja dejavnosti
ENSVET so predvideni naslednji normativi
in pogoji:
– za opravilo enega nasveta se upošteva
čas komunikacije svetovalca s svetovancem
za opravilo konkretnega nasveta (razgovor
ali najmanj trikratna elektronska komunikacija), in sicer 45 minut. O tem mora svetovalec vsakokrat po razgovoru oziroma komunikaciji izdelati pisno poročilo, ki ga posreduje
svetovancu. Pričakuje se, da bo v obdobju
sofinanciranja opravljeno najmanj (število je
osnova za namen priprave vloge):
• 3.150 nasvetov na osnovi neposrednega razgovora (normativni obseg nasveta),
• 450 osnovnih razgovorov (skrajšan čas
razgovora in obseg nasveta),
• 300 nasvetov opravljenih preko elektronske komunikacije ali svetovnega spleta,
– za namen lokalnega izobraževanja
in promocije vlagatelj pri pripravi ponudbe
upošteva vsebinsko pripravo (brez objave
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v lokalnih medijih, ki ni upravičeni strošek)
določenega števila originalnih avtorskih prispevkov, in sicer najmanj:
• 200 strokovnih člankov,
• 150 RTV prispevkov,
• 50 strokovnih predavanj,
• 50 učnih ur predavanj v šolah,
– do 150 ur ostale dogovorjene aktivnosti
energetskih svetovalcev, kot jih potrjujeta
izvajalec in sofinancer (Svet ENSVET, dogovorjene lokalne aktivnosti svetovalcev).
Izvajalec v okviru predmeta razpisa poskrbi za primerno izobraževanje in usposabljanje svetovalcev, in sicer v pisni obliki
(strokovno glasilo) in z zagotovitvijo strokovnih publikacij in enim enodnevnim seminarjem za energetske svetovalce.
5. Upravičeni stroški za financiranje
Sofinanciranje po tem razpisu se nanaša
na pokrivanje vseh stroškov organizacije,
strokovnega nadzora ter ustrezen knjigovodsko finančni servis za opravljanje de-

Pozicija

Vrsta upravičenega stroška

javnosti informiranja in svetovanja v skladu
s potrebami v lokalnih okoljih. Dejavnost
svetovanja se primarno opravlja v lokalnih
svetovalnih pisarnah, organiziranih v sodelovanju z občinami, ki zagotavljajo nujno
opremljenost in pokrivajo materialne stroške
delovanja teh pisarn.
Upravičeni so naslednji stroški:
a) stroški dela:
– plače, potni stroški in dodatki za dve
in pol delovni mesti za polni delovni čas
za vodenje in izvajanje operativnih del, ki
vsebuje strokovni nadzor, organizacijo opravljanja dejavnosti, hranjenje dokazil in druge
dokumentacije o izvedbi opravil,
– dodatno lastno ali posredno preko podizvajalcev okvirno 7.500 ur lokalnega opravljanja informativno svetovalnih dejavnosti
za občane.
Glede posameznih upravičenih stroškov
opravil dejavnosti svetovalcev se upoštevajo naslednja normativna razmerja v tabeli:

Pogoji

Maksimalni
upravičeni
strošek
opravila
v€

1

Osnovni razgovor s kratkim Ne šteje, če sledi standardni
poročilom v skladu z Navodi- nasvet s poročilom
li za pisanje poročil

2

Standardni nasvet s poročilom

Poročilo o nasvetu (normativno
0,75 + 0,75 = 1.5 h)

48,664

3

Objava lastnega poljudnega
članka v tiskanih medijih,
spletnih straneh ali kabelski
televiziji

Upoštevana samo prva objava,
obseg članka 5.000 znakov.

44,24

4

Enkratna ponovitev že objavljenega lastnega članka
ali članka iz arhiva ENSVET
oziroma radijske oddaje

Upošteva se samo prva ponovitev, če gre za serijo ponovljenih prispevkov

11,06

5

Strokovno predavanje za
občane

Trajanje predavanja do 1 ure,
vključena priprava in organizacija; upravičeni strošek se
prizna, če je s podpisi evidentiranih vsaj 15 poslušalcev;
dokazilo: vsebina in lista prisotnosti

110,6

6

Radijska oddaja po lastnem
scenariju ali oddaja v živo s
svetovalcem v studiu

Osnova je pisni scenarij v obsegu 5.000 znakov ali intervju
svetovalca v trajanju 30 minut;
dokazilo: vsebina oziroma po
potrebi izjava s strani medija.

44,24

7

TV oddaja po lastnem scenariju ali oddaja v živo s
svetovalcem v studiu

Osnova je pisni scenarij v obsegu 5.000 znakov ali intervju
svetovalca v trajanju 30 minut;
dokazilo: vsebina oziroma po
potrebi izjava s strani medija.

44,24

8

Vodenje pisarne s tremi ali
Organizira delovanje večje
več aktivnimi svetovalci (me- svetovalne pisarne; upravičeni
sečni pavšal)
strošek se prizna na osnovi
ustreznih poročil o izpolnjevanju nalog svetovalne pisarne

110,6

9

Vodenje pisarne z manj kot
tremi aktivnimi svetovalci
(mesečni pavšal)

Organizira delovanje svetovalne pisarne; upravičeni strošek
se prizna na osnovi ustreznih
poročil o izpolnjevanju nalog
svetovalne pisarne

11,06

55,3
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Vrsta upravičenega stroška

Pogoji

10

Predavanje na seminarju za
energetske svetovalce

Trajanje predavanja do 30 minut; dokazilo: vsebina oziroma
po potrebi izjava s strani organizatorja.

55,3

11

Spodbuda za udeležbo na
izobraževalnem seminarju

Trajanje do en dan za obvezni
seminar; dodatno se ob predložitvi potrdila priznava nadomestilo za prevoz v višini cene
karte za javni prevoz.

66,36

12

Ogledi na terenu po posebnem nalogu vodstva

Poročilo o ogledu

33,18

13

Mentorstvo pri reaktivaciji/novemu energetskemu
svetovalcu

Mesečno poročilo

97,328

14

Zamuda časa za izvajanje
dogovorjenih aktivnosti

Zapisnik ali poročilo

b) materialni stroški (razen za namene,
ki so opredeljeni med neupravičenimi stroški
v nadaljevanju), ki bodo priznani na osnovi
dokazil o dejansko nastalih stroških do skupne višine kumulativno, ki ne presega 8 %
vrednosti upravičenih stroškov celotnega
predmeta razpisa, in sicer:
– izdatki za blago in storitve, ki so nujno
potrebni za opravljanje dejavnosti, vključno
za opravljanje dejavnosti z angažiranjem
podizvajalcev,
– potni stroški za neobhodna gibanja
svetovalcev pri opravljanju nalog so upravičena v višini stroškov najugodnejšega javnega prevoza,
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za
opravljanje javne dejavnosti:
• obratovalni stroški,
• stroški vzdrževanja in posodabljanja
spletne strani,
• stroški telefona,
• poštni stroški,
• stroški označevanja zgradbe ob vhodu
v zgradbo, kjer se vzpostavi delovanje nove
lokalne pisarne (logo občine in ministrstva,
razpored delovnega časa in uradnih ur).
c) upravičeni stroški izobraževanja in
usposabljanja svetovalcev, ki bodo priznani
na osnovi dokazil o dejansko nastalih stroških do skupne višine kumulativno, ki ne
presega 7 % vrednosti upravičenih stroškov
celotnega predmeta razpisa, in sicer lahko
v oblikah:
– pisno informiranje in zagotovitev strokovnih publikacij, naročnina do treh strokovnih revij,
– organizacija in izvedba enodnevnega
seminarja za energetske svetovalce.
Višina sredstev, ki jih vlagatelj za financiranje upravičenih stroškov dejansko prejme,
je lahko največ do vrednosti sredstev, določenih s pogodbo. Za upravičene stroške
dela se priznavajo stroški za:
– vodenje in izvajanje operativnih del,
za katera se priznava primerna profitna stopnja, razen DDV; višina teh stroškov bo
predmet presoje in bo upoštevana pri izboru
vlagatelja za sofinanciranje v skladu z merili
za ocenjevanje vlog. Sredstva za financiranje vseh stroškov, ki niso upravičeni do so-

11,06

financiranja po tem razpisu, mora zagotoviti
vlagatelj iz lastnih virov sredstev (pridobitne
dejavnosti),
– lokalno opravljanje izobraževalnih, informativnih in svetovalnih dejavnosti za občane v primeru najetega svetovalnega kadra
(podjemne pogodbe), za katero se priznava
cena do maksimalnega upravičenega stroška za posamezno opravilo, kot je navedeno v zgornji tabeli o upravičenih stroških,
vključno z vsemi obveznimi prispevki in dajatvami na delo, razen DDV,
– lokalno opravljanje izobraževalnih, informativnih in svetovalnih dejavnosti za občane v primeru neposrednega izvajanja dejavnosti ENSVET v lokalnih pisarnah in na
terenu z lastnimi kadri (podjemna/avtorska
pogodba), za katero se priznava cena do
maksimalnega upravičenega stroška za posamezno opravilo, kot je navedeno v zgornji tabeli o upravičenih stroških, vključno z
vsemi obveznimi prispevki in dajatvami na
delo, razen DDV.
Stroški, ki so predmet sofinanciranja, ne
morejo biti dvojno financirani iz državnega
proračuna, s strani občanov, iz proračuna lokalne skupnosti ali sredstev Evropske unije.
Dejavnost se sofinancira s pokrivanjem
navedenih upravičenih stroškov v celoti, in
sicer samo tistih upravičenih stroškov, ki
so nujno potrebni za opravljanje dejavnosti
ENSVET in ki so nastali po datumu sklenitve pogodbe. Nastale stroške prejemnik
dokaže z dokumentacijo o opravljenih nalogah, ki je stalno na razpolago in na vpogled
sofinancerju, o katerih periodično poroča s
fotokopijami računov, in izjavo, da je fotokopija enaka originalu, ki bodo posredovani v
preverjanje Eko skladu pred izplačilom.
Neupravičeni stroški so vsi dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih
omejitev upravičenih stroškov. Neupravičeni
so tudi stroški plačila DDV.
V skladu s pogodbami med ministrstvom,
pristojnim za energijo s posameznimi občinami o delovanju lokalnih svetovalnih pisarn
nastale materialne stroške iz tega naslova
sofinancirajo občine in za izvajanje predmeta po tem razpisu sodijo med neupravičene
stroške, in sicer:
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– ustrezen vzdrževan prostor,
– uporabo računalnika s tiskalnikom,
– potreben pisarniški material,
– stroški telefona in elektrike lokalne pisarne,
– poštni stroški lokalne pisarne,
– stroški promocije svetovanja v občinskih glasilih in medijih,
– potni stroški za prihod svetovalca v
svetovalno pisarno.
Sredstva za izvajanje dejavnosti ENSVET se zagotovijo v skladu s finančnim
načrtom Eko sklada za leto 2012. Način plačila za opravljene storitve bosta Eko sklad in
prejemnik uredila s pogodbo.
Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov obsega obdobje trajanja pogodbenega
razmerja, ki nastane z dnem začetka veljavnosti pogodbe in velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Izplačila se izvedejo
na osnovi zahtevkov za sofinanciranje za
periodično opravljena dela. Dinamiko zneskov sofinanciranja vlagatelj predloži v vlogi,
pri čemer upošteva, da bo ob vsakem pripravil periodično poročilo s priloženimi dokazili o dejanskih upravičenih stroških, in sicer
prvega najprej naslednji mesec od sklenitve
pogodbe, nato najpogosteje vsak mesec.
Zahtevek za zaključno izplačilo mora biti
izstavljen najkasneje do 31. 1. 2013, upoštevajo pa se upravičeni stroški opravljanja
dejavnosti, nastali do 31. 12. 2012, razen
upravičenih stroškov, ki se nanašajo na izdelavo zaključnega poročila najkasneje do
31. 1. 2013. Dinamika in datumi izstavitve
zahtevkov bodo natančneje dogovorjeni v
pogodbi.
Vlagatelj mora imeti pregledno, ustrezno
in jasno finančno konstrukcijo odhodkov, v
katero so vključeni vsi in samo upravičeni
stroški, ki so v skladu z javnim razpisom in
razpisno dokumentacijo nujno potrebni za
opravljanje dejavnosti ENSVET.
6. Pogoji za kandidiranje
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki posamezniki in pravne osebe,
ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št 42/06
s spremembami), Zakona o ustanovah
(Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05-popr.), Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
ki izvajajo posamezne strokovne, projektivne in raziskovalne naloge na področju
trajnostne rabe energije v splošnem sektorju rabe.
Organizacije morajo biti vodene in organizirane tako, da izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis in omogočajo doseganje ciljev
javnega razpisa, ki so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ter njegovega
predmeta in obsega.
6.1 Splošni pogoji
Posamezni vlagatelj mora izpolnjevati
naslednje splošne pogoje:
– ima izpolnjene pogodbene obveznosti
do Eko sklada,
– v obdobju zadnjih dveh let ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev
iz proračuna Republike Slovenije in EU za
izvajanje aktivne politike za trajnostno rabo
energije,
– ima poravnane vse davke, prispevke in
druge dajatve določene z zakonom,
– ima ustrezne strokovne reference kot
so svetovanje s področja rabe energije v gospodinjstvih in stavbah, posebej s področja
učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov
energije ter iz drugih področij delovanja –
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npr. udeležba na seminarjih, izobraževanjih,
izvedba izobraževanj,
– ima jasno opredeljeno razvojno vizijo (v
povezavi s finančno konstrukcijo odhodkov)
za čas izvajanja dejavnosti ENSVET s področja učinkovite rabe in izrabe obnovljivih
virov energije občanov,
– zagotavlja, da bo imel za čas izvajanja dejavnosti ENSVET v rednem delovnem
razmerju za polni delovni čas zaposlenih
najmanj pet strokovnih delavcev z univerzitetno izobrazbo naravoslovnih ved in managementa, od tega dva z nazivom magister
ustrezne stroke in najmanj pet let delovnih
izkušenj,
– zagotavlja, da bo poleg zahteve iz prejšnje alineje imel za čas izvajanja dejavnosti
ENSVET za obseg okvirno 7.500 delovnih
ur v podjemnem pogodbenem razmerju angažirane oziroma v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas zaposlene strokovne delavce – svetovalce z višjo oziroma
univerzitetno izobrazbo naravoslovnih ved
smeri strojništva, gradbeništva, arhitekture,
elektrotehnike, fizike in najmanj pet let delovnih izkušenj,
– je pripravljen uporabljati primerno opremljene lokalne poslovne prostore za izvajanje dejavnosti ENSVET, v katerih se ne
opravlja pridobitna dejavnost, ki niso namenjeni bivanju, in so ločeni od prostorov, v katerih se sočasno opravljajo druge dejavnosti
prejemnika,
– razpolaga z ustrezno informacijsko tehnologijo za podporo pri izvajanju dejavnosti
ENSVET,
– izpolnjuje naslednje organizacijske pogoje:
• ima vzpostavljen delujoč sistem organizacije dela,
• ima jasno opredeljena navodila za delo
in delovne postopke,
• ima opredeljene pristojnosti in odgovornosti zaposlenih,
• ima načrtovano razporeditev obratovalnega časa,
– zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra ali katerikoli drug
postopek, katerega posledica je prenehanje
delovanja,
– da pravna in odgovorna oseba vlagatelja nista v kazenskem postopku,
– sredstev na tem javnem razpisu ne
more pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi
kršitve pogodbe o sofinanciranju operacije
oziroma projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih Ministrstva za infrastrukturo
in prostor ali njegovih izvajalskih institucij.
Vloga, ki bi jo vložil tak prijavitelj, neposredni ali posredni udeleženec v razpisu, bo
zavrnjena.
Izpolnjevanje navedenih pogojev bo vlagatelj v prijavi izkazoval v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji.
6.2 Posebni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
– osebno, elektronsko in telefonsko svetovanje občanom bo izvajal sam ali s podizvajalci (pri tem se s podjemno pogodbo najeti svetovalci ne smatrajo za podizvajalce),
– dejavnost svetovanja bo opravljal za
občane brezplačno, med uradnimi urami na
vsaki lokaciji in na terenu ter na osnovi predhodne najave strank; v primeru naročenih
strank uradne ure lokalne pisarne trajajo
najmanj štiri ure tedensko, od tega vsaj polovično v popoldanskem času,
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– finančno, kadrovsko in prostorsko ločenost dela izvajanja dejavnosti ENSVET
in poslovanja, ki ga vlagatelj opravlja na
podlagi financiranja dejavnosti ENSVET od
drugih svojih dejavnosti,
– strokovno, učinkovito, racionalno in
usklajeno opravljanje nalog javne službe,
učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem
nalog, usmerjenost k uporabnikom njegovih
storitev.
Vlagatelj bo elektronsko svetovalno dejavnost opravljal preko enega ali več objavljenih elektronskih naslovov ali preko
enotne spletne vstopne točke za sprejem
vprašanj in sporočil občanov. Omogočal bo
vodenje centralnega informacijskega sistema, ki vključuje:
– knjiženje sprejema strank osebno, po
telefonu in elektronski obliki,
– knjiženje in arhiviranje pisnih odgovorov in poročil z osebnimi podatki strank,
– vodenje in izpolnjevanje evidence v
e-obrazcu.
Izvajalec bo z vodenjem projekta izvajal
strokovni nadzor, organizacijo in koordinacijo delovanja svetovalne mreže, zagotavljal
poročanje o opravljenem delu in doseženih
rezultatih projekta ter poslovno koordinacijo
s sofinancerjem. Izvajalec mora v ponudbi
opisati sistem načina preverjanja, ki zagotavlja pregleden in strokovni nadzor opravil
svetovalcev ter način poročanja naročniku
v zvezi s tem.
Izvajalec bo sodeloval s sofinancerjem
pri pripravi letnega programa del v svetovalni mreži, ki se usklajuje s potrebami
posameznih občin, in pristojnim sektorjem
Ministrstva za infrastrukturo in prostor pri
dogovarjanju z občinami glede optimalnih
pogojev delovanja svetovalnih pisarn. Spremembe števila svetovalnih pisarn v svetovalni mreži so možne, če so utemeljene
glede na organizacijske možnosti dejavnosti ENSVET, lokalne potencialne potrebe

in interes ene ali več lokalnih skupnosti. V
pogodbenem obdobju se predvidi vzpostavitev pogojev za delovanje do treh novih
svetovalnih pisarn.
Izvajalec mora periodično obveščati sofinancerja s pisnimi poročili: redno periodično
ali najpogosteje mesečno poročilo, kar bosta Eko sklad in prejemnik uredila s pogodbo, posebno poročilo (o poteku in izvedbi
posameznih aktivnosti po posebni – pisni
zahtevi naročnika) in končno poročilo. Periodično poročilo izvajalec pripravi v enem
izvodu in ga dostavi sofinancerju najkasneje
20 dni od zaključnega meseca za obdobje,
o katerem se poroča. Končno poročilo mora
biti izdelano v enem izvodu s predstavitvijo
projekta in vsebinskim poročilom v skladu
z navodili, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Predano mora biti naročniku
v roku 30 dni od roka zaključka del v svetovalni mreži.
7. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Eko sklada
za leto 2012, na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih.
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje opravljanja dejavnosti ENSVET v drugi polovici leta 2012, je
320.000,00 EUR.
8. Obdobje za porabo sredstev
Sofinanciranje upravičenih stroškov, nastalih v drugi polovici leta 2012, se izvaja
mesečno in zaključi najkasneje do 31. 1.
2013.
9. Merila in način izbora vlagatelja
Strokovna komisija bo vse popolne vloge
ocenila na podlagi meril. Največje možno
število točk je 100. Kolikor se za sofinanciranje dejavnosti ENSVET prijavi več vlagateljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje,
bo strokovna komisija vse popolne vloge
ocenila na podlagi meril. Merila so:

Merilo

TOČKE

1

Delovne izkušnje vseh svetovalcev

maks. 25 točk

2

Usposobljenost – referenčni projekti ponudnika

maks. 30 točk

3

Načrtovanje in organizacija projekta

maks. 20 točk

4

Specifični delež predračunskih upravičenih stroškov

maks. 25 točk

SKUPAJ

100 točk

Merilo 1:

Delovne izkušnje svetovalcev:
– Povprečna delovna doba za določen in nedoločen čas, ocenjuje se prvih
sedem s seznama svetovalcev na razpisnem obrazcu št. 10 (zelo veliko –
nad 15 let, veliko – od 10 do 15 let, zmerno – od 5 do 10 let)
– Izkušnje – skupno število let dejavnosti od leta usposobitve za svetovalca,
ki je seštevek časa pridobivanja vseh svetovalnih izkušenj na razpisnem
obrazcu št. 10 navedenih svetovalcev (skupaj obseg: zelo veliko nad 100
let, veliko – od 50 do 100 let, zmerno – od 20 do 50 let
Vlagatelj pri vsaki alineji merila 1 prejme točke po naslednjem kriteriju: 12,5
točk za oceno zelo veliko, 7 točk za oceno veliko, 3 točke za oceno zmerno,
sicer 0 točk kot neustrezno.

Priloga:

Dokazila merila 1: izjava s pojasnilom vlagatelja o minimalnih delovnih izkušnjah; po potrebi ima sofinancer pravico preveriti navedbe oziroma zahtevati
dokazila: fotokopija iz delovne knjižice ali fotokopija ustreznega potrdila ali
dokumenta, ki izkazuje delovno dobo;
za dokazilo o izkušnjah šteje potrdilo o usposobitvi za energetskega svetovalca na področju stavb in gospodinjstev ali o pridobitvi naziva energetski
upravljavec oziroma druga ekvivalentna dokazila, kot je licenca ali pooblastilo za podajanje nasvetov občanom s področja URE in OVE, od leta pridobitve dokazila, ki ni starejše od 15 let.
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Merilo 2:

Usposobljenost – referenčni projekti ponudnika
– izvedba svetovalnih, ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov s področja URE in OVE v zadnjih štirih letih v vrednosti najmanj 20.000 EUR na
projekt,
– izvedba projektov na nacionalnem in mednarodnem nivoju s področja
široke rabe energije v zadnjih štirih letih, razen svetovalnih in izobraževalnih
projektov v vrednosti najmanj 100.000 EUR na projekt
– izvedba večjih projektov v zadnjih štirih letih v vrednosti najmanj 300.000
EUR na projekt
Vlagatelj pri vsaki alineji merila 2 prejme po dve točki za vsak naveden
ustrezen projekt, vendar največ do 10 točk po alineji.

Priloga:

Dokazilo merila 2: seznam referenčnih projektov z navedbo naziva projekta
sofinancerja in obdobja izvedbe

Merilo 3:

Načrtovanje in organizacija projekta
– razdelanost, preglednost in jasnost načrta
– opis načina izvedbe posameznih aktivnosti
– skladnost s cilji razpisa in pogoji izvedbe
– natančna predračunska razčlenitev upravičenih stroškov
Vlagatelj pri vsaki alineji merila 3 prejme točke po naslednjem kriteriju: 5
točk za oceno zelo ustrezno, 2,5 točk za oceno ustrezno in 0 točk za oceno
neustrezno.

Priloga:

Dokumentacija merila 3: vloga z ustreznimi prilogami

Merilo 4:

Specifični delež predračunskih upravičenih stroškov za vodenje in izvajanje
operativnih del izvajalca na projektu (nesvetovalno delo izvajalca) na enoto
izvedbe nasveta normativnega obsega.
Vlagatelj pri merilu 4 prejme točke primerjalno med pravilnimi vlogami po
naslednjem: 25 točk za najmanjše, ki je najboljše razmerje, nato za vsako
nadaljnjo vlogo po vrstnem redu po 5 točk manj.

Priloga:

Dokumentacija merila 4: vloga z ustrezno specifikacijo upravičenih stroškov
v predračunu

Prag doseženih točk za dodelitev financiranja, je 50 točk. V primeru, da pri oceni noben vlagatelj ne doseže 50 % možnih točk,
bodo vse vloge zavrnjene.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo pri ocenjevanju po zgornjih merilih dosegel največji
zbir točk. V primeru, da bo več prijav ocenjenih z enako oceno, se bo kot prednostno
upoštevalo merilo 4.
10. Dokumenti in dokazila, ki jih mora
vloga obvezno vsebovati
Vloga je formalno popolna, če vsebuje
naslednje obrazce in priloge:
Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 1)
Izjava vlagatelja o strinjanju z razpisnimi
pogoji (razpisni obrazec št. 2)
Podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3)
Kratka predstavitev vlagatelja (razpisni
obrazec št. 4)
Podatki o finančnem in materialnem poslovanju za leto 2011 (razpisni obrazec št. 5)
Dispozicija svetovanja občanom (razpisni obrazec št. 6)
Izjava o poslovni sposobnosti vlagatelja
za opravljanje dejavnosti ENSVET (razpisni
obrazec št. 7)
Izjava o nameri izpolnjevanja kadrovskih
pogojev in podatki o svetovalcih (razpisni
obrazec št. 8)
Prikaz predvidenih upravičenih stroškov
opravljanja dejavnosti ENSVET (razpisni
obrazec št. 9)
Predvidena dinamika sofinanciranja za
opravljanje dejavnosti ENSVET (razpisni
obrazec št. 10)
Popis posameznih podatkov, ki so označeni za poslovno skrivnost (razpisni obrazec
št. 11)
Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani in podpisan na zadnji strani) (razpisni
obrazec št. 12)

Vmesno vsebinsko poročilo o opravljanju
dejavnosti ENSVET (z navedbo vlagatelja in
podpisano) (pogodbeni obrazec št. 1)
Kočno vsebinsko poročilo o opravljanju
dejavnosti ENSVET (z navedbo vlagatelja in
podpisano) (pogodbeni obrazec št. 2)
Vmesno finančno poročilo o opravljanju
dejavnosti ENSVET (z navedbo vlagatelja
in parafo na zadnji strani) (pogodbeni obrazec št. 3)
Zaključno finančno poročilo o opravljanju
dejavnosti ENSVET (z navedbo vlagatelja
in parafo na zadnji strani) (pogodbeni obrazec št. 4)
Zahtevek za sofinanciranje (z navedbo
vlagatelja in podpisan) (pogodbeni obrazec
št. 5)
11. Način prijave in razpisni rok
Vloga mora biti pripravljena v skladu z
navodili iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova c.
30, 1000 Ljubljana (po pošti ali oddaja v
glavni pisarni Eko sklada, Bleiweisova c. 30,
Ljubljana), v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne
odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje
svetovalne dejavnosti na področju URE in
OVE občanov za leto 2012« ter navedbo
polnega naslova pošiljatelja, najkasneje do
29. 6. 2012, do 12. ure.
Vloge morajo ne glede na način dostave prispeti na navedeni naslov do zgoraj
navedenega roka, sicer se bodo štele za
nepravočasne. Nepravočasne in nepravilno
označene vloge bo Eko sklad s sklepom
zavrgel. Vloge, ki jih bo vložila neupravičena
oseba, bo Eko sklad s sklepom zavrnil.
12. Poslovna skrivnost
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja,
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razen tistih, ki jih vlagatelj posebej označi
kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost se lahko označi posamezni podatek
oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne
more nanašati na celotno vlogo. Podatki iz
prejete dokumentacije se bodo obravnavali
kot poslovna skrivnost, vendar le v kolikor
bo vlagatelj v prijavi jasno označil, kateri
podatki se v skladu z internimi akti vlagatelja
štejejo kot poslovna skrivnost.
13. Datum, čas in kraj odpiranja vlog
Komisija bo vloge odpirala dne 29. 6.
2012, z začetkom ob 12. uri, v prostorih
Eko sklada, j.s., Bleiweisova c. 30, 1000
Ljubljana. Odpiranje bo javno. Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne
glede na način dostave, prispele v vložišče
Eko sklada, Bleiweisova c. 30, Ljubljana, do
29. 6. 2012, do 12. ure.
Eko sklad je za vodenje postopka javnega razpisa imenoval komisijo. V roku
dostavljene in pravilno označene vloge bo
komisija odpirala po vrstnem redu prejema
na zgoraj navedeni naslov. O odpiranju vlog
bo komisija vodila zapisnik. Komisija bo vse
prispele vloge strokovno pregledala ter jih
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so
bila navedena v javnem razpisu oziroma
razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo
izpolnjevale vseh pogojev iz javnega razpisa
in razpisne dokumentacije, bodo s sklepom
zavrnjene.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Komisija bo od vlagatelja zahtevala dopolnitev
njegove vloge le v primeru, če določenega
dejstva ne bo mogla sama preveriti ter v
primeru, da vloga ne bo oddana na predpisanih obrazcih in v skladu z zahtevami
razpisa in razpisne dokumentacije. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil
v določenem roku, ki ga komisija določi na
podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07 in 61/08), se zavržejo.
Eko sklad ima pravico od vlagatelja zahtevati, da v določenem roku poda dodatna
pojasnila glede podatkov, navedenih v vlogi in glede vlogi priložene dokumentacije
ter v primeru dvoma preveriti resničnost in
verodostojnost podatkov, navedenih v vlogi in v predloženi dokumentaciji. V kolikor
se v postopku javnega razpisa ugotovi, da
je posamezni vlagatelj predložil neresnične
in zavajajoče podatke in dokazila, bo Eko
sklad vlagatelja izločil iz nadaljnjega postopka javnega razpisa.
Če bosta v postopku zbiranja vlog vlogo
predložila dva ali več vlagateljev, ki bodo
oddali popolne vloge in izpolnjevali postavljene pogoje, bo komisija izmed prejetih
vlog izbrala najugodnejše vloge skladno s
postavljenimi merili (ter načinom ocenjevanja le-teh) v javnem razpisu in v razpisni
dokumentaciji. Komisija bo o opravljenem
strokovnem pregledu popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.
14. Obveščanje o izboru
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa
obveščeni s sklepom v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so
informacije javnega značaja in se objavijo
tudi na spletnih straneh Eko sklada.
Izbrani vlagatelj bo pozvan k podpisu pogodbe. V kolikor se izbrani vlagatelj v roku
8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od prijave za opravljanje dejavnosti
ENSVET. V tem primeru se Eko sklad lahko
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odloči za izbor naslednjega vlagatelja, ki
izpolnjuje pogoje razpisa, po vrstnem redu
zbranih točk.
15. Upravni spor
Zoper odločitev Eko sklada o vlogi za
dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni
spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču
Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000
Ljubljana, v roku trideset dni od dneva vročitve sklepa, in sicer se neposredno vloži na
sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Tožba
se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v
postopku. Tožbi je potrebno priložiti upravni
akt, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali
kopiji.
V upravnem sporu je na podlagi Zakona
o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08
in 97/10) ob vložitvi tožbe potrebno plačati
sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111
v znesku 148,00 EUR. Taksa se plača na
prehodni pod račun sodišča, določen za plačevanje taks.
16. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na spletni strani Eko sklada: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.
html. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo
tudi s pisnim zahtevkom ali po elektronski pošti na naslovu: kvertin@ekosklad.si do roka
za predložitev vlog.
17. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9.
in 10. uro po telefonu: 01/241-48-75, kontaktna oseba: Katarina Vertin. Morebitna
vprašanja je mogoče posredovati kontaktni
osebi tudi po elektronski pošti, na naslov:
kvertin@ekosklad.si.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad
Ob-3056/12
Javni razpis
Garancije Sklada za bančne kredite
s subvencijo obrestne mere namenjene
tehnološko inovativnim projektom
(P1 TIP 2012)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški
sklad
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11.
Javni razpis se izvaja na podlagi potrjenega programa »Program instrumentov
finančnega inženiringa za MSP v Republiki
Sloveniji-PIFI za obdobje 2009–2013«
Javni razpis je potrjen s strani Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Slovenski podjetniški sklad (v
nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis
na podlagi Zakona o podpornem okolju
za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07
ZPOP-1), Zakona o javnih skladih (Uradni
list RS, št. 77/08), Ustanovitvenega akta
Javnega sklada Republike Slovenije za
podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04,
11/07, 43/08, 71/09), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2012 (sklep Vlade RS,
št. 47602-31/2011/2 z dne 20. 12. 2011),
Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega
podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni
z dne 3. 9. 2009), Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 (sklep Vlade RS
številka 31001-1/2007/6, ter dopolnitvami
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št. 31001-1/2007/8, št. 31001-1/2007-13,
št. 31001-1/2007/17, št. 31001-1/2009/3 in
št. 31001-1/2009/9), Uredbe komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L
379/5) in priglašene sheme »de minimis«
pomoči »Program ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007–2013 – de minimis« (št. priglasitve
M002-5715334-2007/I), Zakona o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (UPB2, Uradni list RS,
št. 44/07), Zakon o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/1999 in spremembe) ter Programa instrumentov finančnega inženiringa
za mala in srednje velika podjetja v Repub
liki Sloveniji –PIFI za obdobje 2009–2013.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so garancije Sklada
za bančne kredite s subvencijo obrestne
mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z
naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d.,
Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG,
Hypo-alpe-adria bank d.d., Probanka d.d.,
Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Volksbank d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d.,
Nova Ljubljanska banka d.d., Factor banka
d.d., SKB d.d., UniCredit Banka Slovenije
d.d., Banka Sparkasse d.d., ZVEZA BANK,
Podružnica Ljubljana in Delavska hranilnica
d.d. Ljubljana.
Namen javnega razpisa je izboljšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do ugodnih virov dolžniškega financiranja novih rešitev, produktov ali storitev,
s poudarkom na lastnem znanju ali znanju
širšega raziskovalno razvojnega tima, ki se
odraža v komercializaciji novih rešitev, produktov ali storitev.
Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost
pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo
zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih
jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala
in srednje velika podjetja (v nadaljevanju
MSP, ki so organizirana kot gospodarske
družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), registrirana najkasneje do 30. 6. 2012
(upošteva se datum registracije podjetja na
sodišču), razen če je v nadaljnjem besedilu
javnega razpisa drugače določeno.
V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj
kakor 250 zaposlenih, prav tako imajo letni
promet, ki ne presega 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
43 milijonov EUR.
Podlagi za pridobitev letnega prometa in
bilančne vsote sta:
– bilanca stanja na dan 31. 12. 2011 in
izkaz poslovnega izida za leto 2011,
– za podjetja, ustanovljena v letu 2012
velja, da se upoštevajo podatki na podlagi
bilance stanja in izkaza poslovnega izida
od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje
vloge na Sklad.
Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj
1 zaposlenega v podjetju se število zapo-

slenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec
oddaje vloge na Sklad. Podjetje mora imeti
vsaj enega zaposlenega1 za polni delovni
čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva
kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti
pri s.p.2 (če je to njegova edina podlaga za
zavarovanje) in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o
poslovodenju po zavarovalni podlagi 112,
v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te
družbe.
Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8.
2008 najdete na spletni strani http://www.
podjetniskisklad.si/index.php?option=com_
content&view=article &id=65&Itemid=85.
Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za
podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila
zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali
na podlagi konsolidiranih zaključnih računov
podjetja, v katerega je podjetje vključeno
za namene konsolidacije, če ti obstajajo.
Podatkom se prištejejo podatki za vsako
partnersko podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo glavno dejavnost razvrščeno
v naslednja področja, oddelke, skupine in
razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07
in 17/08):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– področje G – Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih vozil,
– oddelek 56 – Oskrba z jedmi in
pijačami
– so v težavah na podlagi računovodskih
izkazov za leto 2011, skladno z opredelitvijo
2. člena Zakona o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodskih izkazih,
1
V skladu s 66. členom Zakona o delovnih
razmerjih, veljajo določene pravice posebnim
skupinam zaposlenih, da delajo krajši delovni
čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni
čas.«
2
V primeru samostojnih podjetnikov se
kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu
šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je
zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca
M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas
in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko
66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih primerih krajši delovni čas, se
šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa
izpolnjen.
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– ali je podjetje v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
– imajo neporavnane davčne obveznosti
do Republike Slovenije,
– podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– so navedena v seznamu podjetij, na
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in
spremembe), s katerimi, na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor;
Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor.
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila
de minimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati
200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na
obliko ali namen pomoči. Za prvo leto se
upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni
znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR
za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem
sektorju.
V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo
de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če
bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost
pomoči, ki presega že določeno intenzivnost
za posebne okoliščine vsakega primera v
uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki
jo je sprejela Komisija.
Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na
razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ohranjanje zaposlenih (izhodišče je
število zaposlenih delavcev na zadnji dan
preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta. Projekt se
mora zaključiti najkasneje do 31. 12. 2015,
– izboljšati tehnološko opremljenost in
delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička podjetja ali dodane
vrednosti na zaposlenega,
– imeti zaprto finančno konstrukcijo in
zagotovljeno likvidnost za dobo trajanja kredita,
– projekt mora biti realiziran v Republiki
Sloveniji.
4.2. Kreditni in garancijski pogoji:
Višina upravičenih stroškov projekta ni
omejena. Za materialne in nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti (brez
DDV), za obratna sredstva pa se upoštevajo
bruto vrednosti (z DDV).
Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev
(to je kreditno-garancijska linija A.2.) le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja
razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje
za razvoj oziroma širitev dejavnosti.
Kreditno – garancijska linija je odprta za
MSP3-je, in sicer kot:
A.1. Razvojne garancije
A.2. Mikrogarancije
Kreditno – garancijski pogoji le-teh so
sledeči:
A.1. Razvojne garancije za MSP-je

5. Merila za izbor končnih upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo
skladne z namenom javnega razpisa, bo
ocenila komisija za dodelitev sredstev na
osnovi naslednjih meril:
– kvantitativna (zaposleni podjetja, ki delajo na razvojno raziskovalnem področju,
intenziteta raziskav in razvoja, lastna sredstva za izvedbo projekta, tržna naravnanost,
dinamika rasti čistih prihodkov od prodaje,
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, vpliv projekta na okolje, neposredna prodaja izven trga RS, status novega podjetja),
– kvalitativna (ocena na podlagi vsebine
poslovnega načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomske
upravičenosti projekta glede na situacijo na
trgu in glede na realnost izvedbe ter analize
finančnega položaja podjetja).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila za izbor končnih
upravičencev).
Projekt, ki je prejel 60 ali več točk od
možnih 100 točk po kvantitativnih merilih
preide v analizo s kvalitativnimi merili. V
primeru, da je projekt prejel manj kot 60
točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi
negativno mnenje v kvalitativnem delu in ne
more pridobiti garancije Sklada ter subvencije obrestne mere za kredit.
Z analizo po kvalitativnih merilih vloga
pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
Komisija za dodelitev sredstev poda
predlog Upravi Sklada v odločanje za
vse formalno popolne in pravno formalno
ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim
kot tudi negativnim mnenjem. V primeru,
da pridobi več vlagateljev pozitivno mnenje pri kvalitativni oceni, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti
vlagatelji, ki so pridobili več točk v kvantitativni oceni. V primeru istega števila točk
imajo prednost projekti, ki so pridobili več
točk pri dinamiki rasti čistih prihodkov od
prodaje podjetja.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev
s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o
neodobritvi vloge.
6. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala, ki je na razpolago za javni
razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 50.000.000,00 EUR.
Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je
4.500.000,00 EUR.
7. Upravičeni stroški projekta
Garancija in subvencija obrestne mere
se odobri za dolgoročni namenski kredit.
Kredit se lahko porabi za:
– materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč4, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški
gradnje in/ali nakupa objekta5,

3
Novo podjetje je podjetje, ki ni registrirano
več kot 42 mesecev do dneva vložitve vloge
in izplačuje plače (za samostojne podjetnike
in enoosebne družbe prispevke) vsaj zadnje
3 mesece.

– Namen: spodbujanje podjetij v investicije, ki so potrebne za komercializacijo
razvojno raziskovalnih projektov,
– Upravičeni stroški projekta:
stroški materialnih investicij,
stroški nematerialnih investicij ter obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z
materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne
vrednosti materialno/nematerialnih investicij
oziroma maksimalno 200.000 EUR;
– Maksimalna višina kredita: 1.500.000
EUR;
– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95 %;
– Višina garancije: garancija v višini 80 %
glavnice kredita brez obresti se odobri za
upravičene stroške;
– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do
7 let; možen je moratorij do največ dveh let,
če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v
odplačilno dobo kredita;
– Stroški in provizije: stroški kredita se
določijo v skladu s tarifo banke; provizija za
odobritev in vodenje garancije znaša 0,5 %
od vrednosti garancije enkratno;
– Zavarovanje kredita: izvede banka v
skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med
Skladom in banko;
– Zavarovanje garancije: Sklad z banko
sklene sporazum o zavarovanju svojega dela
terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in
postopek izterjave neplačanega dela glavnice
in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom;
A.2. Mikrogarancije za MSP-je
– Namen: zagotavljanje likvidnih sredstev za izvedbo komercializacije razvojno
raziskovalnih projektov;
– Upravičeni stroški projekta: obratna
sredstva;
– Maksimalna višina kredita: 200.000
EUR;
– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95 %;
– Višina garancije: je 80 % glavnice kredita brez obresti;
– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3
let; možen je moratorij do največ 6 mesecev,
če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v
odplačilno dobo kredita;
– Stroški in provizije: stroški kredita se
določijo v skladu s tarifo banke; provizija za
odobritev in vodenje garancije znaša 0,5 %
od vrednosti garancije enkratno;
– Zavarovanje kredita: izvede banka v
skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med
Skladom in banko;
– Zavarovanje garancije: Sklad z banko
sklene sporazum o zavarovanju svojega dela
terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in
postopek izterjave neplačanega dela glavnice
in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom.
4.3. Pogoji za črpanje kredita
Podjetje lahko črpa kredit le namensko, za
dovoljene upravičene stroške znotraj obdobja
upravičenih stroškov. Kredit se koristi namensko za poravnavo obveznosti za materialne,
nematerialne investicije ter obratna sredstva,
izjemoma tudi za refundacijo že plačanih obveznosti podjetja pri nedokončanih investicijah
in ob pridobitvi soglasja Sklada.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste
bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe
kredite ali leasing pogodbe vlagatelja.

Stran

4
Nakup zemljišča mora biti v neposredni
povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičeni strošek naložbe v zemljišče
lahko predstavlja max. 10 % višine upravičenih
stroškov investicije (materialne + nematerialne
investicije).
5
V primeru nakupa starih objektov, je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano s
strani neodvisne institucije.
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– nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih
pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
– obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev,
promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov
testiranja ...).
Med upravičene stroške ne spada nakup
cestno prevoznih sredstev.
Predmet projekta je dovoljeno kupiti le od
tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba
ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) s podjetjem-končnim upravičencem (prav tako materialne
investicije ne more kupiti od oseb v sorodstvenem razmerju z lastnikom podjetja ali fizične
osebe).
Podjetje mora ohraniti predmet investicije
v območju regije in v podjetju vsaj dve leti po
odobritvi investicije za isti namen. Predmet
investicije torej ne sme biti prodan, oddan v
najem ali leasing tretjim osebam najmanj v
obdobju dveh let po odobritvi financiranja investicijskega projekta.
Državna pomoč po pravilu de minimis
(priglašena shema »Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2007–2013 – de minimis«, št. priglasitve M002-5715334-2007/I) se odobri za
upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1.
2012 do 31. 12. 2013. Za datum nastanka
stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja.
8. Rok, v katerem morajo biti izdane garancije sklada: Garancije Sklada se izdajajo
do 31. 12. 2013.
9. Viri sredstev za financiranje javnega
razpisa
Garancijska sredstva bremenijo:
– Holdinški sklad GS PIFI MVZT,
– Garancijski sklad TP.
Sredstva za subvencijo obrestne mere:
– Holdinški sklad GS PIFI MVZT.
10. Roki za predložitev vlog
Roki za predložitev vlog so: 2. 7. 2012,
15. 8. 2012, 5. 9. 2012, 5. 10. 2012, 5. 11.
2012 in 5. 12. 2012, oziroma do porabe sredstev.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo
na posameznem roku ne sme biti kasnejši od
datuma roka za predložitev vlog. V primeru
neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
Javni razpis bo odprt do 5. 12. 2012 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo
vsa razpisana sredstva porabljena pred 5. 12.
2012, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloge, ki bodo prispele po 5. 12. 2012 ali
na roke za prijavo po objavi zaprtja javnega
razpisa se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje
celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila
naslednja upravičena do sofinanciranja.
11. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev
vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
12. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in
pravno formalno ustrezne vloge.
Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 75 dni od roka za odpiranje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vlog, posredovala vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi garancije Sklada.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh
Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije Sklada je možno sprožiti
upravni spor na Upravno sodišče Republike
Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo
obrestne mere bo Sklad s podjetjem podpisal
pogodbo o izdaji garancije, podjetje pa bo z
banko podpisalo kreditno pogodbo in uredilo
zavarovanje kredita.
Izpolnjevanje osnovnih pogojev se bo preverjalo tudi pred podpisom pogodbe. V primeru, da se bo ugotovilo, da nekdo ne izpolnjuje
pogojev, se pogodbe ne bo podpisalo.
13. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor
končnih upravičencev, vzorec prijavnega lista,
vzorec pogodbe o izdaji garancije in subvencioniranju obrestne mere.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
v pisni obliki na Slovenskem podjetniškem
skladu, Kneza Koclja 22, Maribor, pri višjem
referentu 1 (Ga. Marjana Šipek) za državne
pomoči, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro
in na spletni strani, www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02)234-12-74 – Bojana Mikeln,
(02)234-12-42 – Jasna Kepnik-Hiter, (02)23412-88 – Boris Ritlop, in (02)234-12-64 – mag.
Boštjan Vidovič ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
14. Vsebina vloge
1. Prijavni list za garancijo Sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere
(spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu
http://evloge.podjetniskisklad.si/) obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.
2. Poslovni načrt, bilanca stanja in izkaz
poslovnega izida iz katerih sta razvidni poslovni leti 2011 in 2010. Podjetja ustanovljena
v letu 2012, morajo priložiti računovodske izkaze od dneva ustanovitve do zadnjega dne
preteklega meseca, glede na mesec oddaje
vloge na Sklad.
3. »Razkritje odhodkov podjetja za namene raziskav in razvoja« (interni dokument
podjetja).
4. Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada.
5. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od 75 dni
glede na datum oddaje vloge):
a.) za gospodarske družbe: SBON-1
(AJPES), za podjetja ustanovljena v letu 2012
se predloži BON 2,
b.) za samostojne podjetnike: BON-1/SP
(AJPES) in potrdilo o plačanih davkih od pristojne davčne izpostave, za podjetja ustanovljena v letu 2012 pa le potrdilo o plačanih
davkih.
6. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih
na zadnji dan preteklega meseca glede na
mesec prijave, podpisana s strani odgovorne
osebe.
7. Potrdilo o izplačevanju plač za zadnje 3
mesece z dokazili o nakazilih (velja samo za
podjetja s statusom novega podjetja):
Za dokazilo o izplačevanju zadnjih 3 plač
je potrebno predložiti obračune plač za zadnje
3 mesece ter potrdila o izplačilu plač ter vseh
davkov in prispevkov iz naslova plač. Za s.p.
in enoosebne družbe je za doseganje tega
pogoja potrebno predložiti obračune in potrdila
o izplačilu prispevkov za navedeno obdobje.

8. V primeru nakupa starih objektov, je
potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano s
strani neodvisne institucije.
Priložene listine so osnova za ocenjevanje
in končno izvedbo projekta.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 6 oziroma 8 in predložena
v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika
prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega
obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V
primeru razlik med oddano natisnjeno obliko
in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno
pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna
zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa,
se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega
razpisa.
15. Oddaja vlog
Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti
ali neposredno na Slovenski podjetniški sklad
na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Kneza
Koclja 22, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga P1 TIP 2012«.
Neposredna predložitev vlog na naslovu
(Kneza Koclja 22, Maribor) je možna vsak delovni dan v III. nadstropju, v sprejemni pisarni
Sklada, med 9. in 15. uro.
16. Ostale zahteve
Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku
ocenjevanja ocenjene pozitivno bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar
najmanj 5 let od datuma prenehanja garancije,
za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom
tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad,
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so
vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja,
nadzora in revizije javnega razpisa,
– pri izvajanju projekta zadostiti naslednjim ciljem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba vode
in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba
najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje
količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer
je to potrebno).
Slovenski podjetniški sklad
Ob-3069/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo),
66.b člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08,22/10 in 37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni
list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju:
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uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09;
v nadaljevanju Pravilnik o spodbujanju URE
in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4 z
dne 28. 12. 2011 o potrditvi Programa za
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih ter Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja

nega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči.
Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o
metodah za določanje prihrankov energije
pri končnih odjemalcih (Uradni list RS,
št. 4/10), Metod za izračun prihrankov
energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo
uporabo obnovljivih virov energije, ki so
skladne s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, št. IJS-DP-10072, september
2011, pripravljenim skladno z zahtevami
in smernicami Direktive 2006/32/ES in po
naročilu Ministrstva za gospodarstvo (v
nadaljevanju: metodologija IJS), ter meritve, ki temeljijo na spremljanju porabe,
ali katerakoli druga metoda, ki je bila del
potrjenega programa za izvajanje tega
javnega razpisa.
2. Pogoji za sofinanciranje projektov
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po
tem razpisu in ki spadajo med namene A,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

javni razpis
PETROLURE/P/2012/U01
Nepovratne finančne spodbude za
izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov
sončne energije, toplotnih črpalk in
drugih naprav za proizvodnjo toplote iz
obnovljivih virov energije
1. Namen in predmet javnega razpisa
Namen razpisa je spodbujanje izvedbe
ukrepov učinkovite rabe energije in upora-

be obnovljivih virov energije pri ogrevanju
objektov ter pripravi tople sanitarne vode.
Predmet javnega razpisa je podelitev
nepovratnih finančnih spodbude (v nadaljevanju finančne spodbude) za projekte (za
projekt se smatra ena zaključena enota posameznega ukrepa: npr. zamenjava enega
kotla s toplotno črpalko...,ki je lahko sestavljen iz večjega števila aktivnosti, materialov
ali opreme), ki so usmerjeni v zagotavljanje
prihrankov energije pri končnih odjemalcih
na območju Republike Slovenije, če gre za
naslednje namene:
– Zamenjava električnega grelnika za
toplo sanitarno vodo s toplotno črpalko tipa
zrak/voda (v nadaljevanju nameni A),
– Vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje stavb tipa zrak/voda, zemlja/voda in
voda/voda (v nadaljevanju nameni B),
– Priprava tople sanitarne vode s sprejemniki sončne energije (v nadaljevanju nameni C).
V skladu s Pravilnikom o spodbujanju
URE in OVE se sofinanciranje v okviru jav-

Vrsta toplotne črpalke

Tip

priprava tople sanitarne vode

Zrak/voda

Stran

Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN
3,2

A15/W15-W45

SIST EN 255-3

3,0

A15

SIST EN 16147

– kolikor se dokazuje primernost opreme, ki ni na seznamu upravičene opreme
Eko sklada, j.s., mora vlagatelj prijavi priložiti certifikat in merilno poročilo neodvisne
inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 255-3 ali SIST
EN 16147, ki mora vsebovati minimalno
grelno število (COP) in grelno moč.
– kolikor je izbrana oprema že uvrščena
na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s.
(http://www.ekosklad.si/html/razpisi/12SUB-OB12/3.html) mora vlagatelj predložiti kopijo sklepa Eko sklada, j.s., ki dokazuje umestitev opreme na ta seznam.
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po
tem razpisu in ki spadajo med namene B,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Vrsta toplotne črpalke

Tip

ogrevanje prostorov in priprava tople sanitarne vode

Zrak/voda

3,4

A2/W35

SIST EN 14511

Voda/voda

5,2

W10/W35

SIST EN 14511

Zemlja/voda

4,4

B0/W35

SIST EN 14511

Zemlja/voda (direktni uparjalnik)

4,6

E4/W35

SIST EN 14511

– kolikor se dokazuje primernost opreme, ki ni na seznamu upravičene opreme
Eko sklada, j.s., mora vlagatelj prijavi priložiti certifikat in merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje
meritev po standardu SIST EN 14511 (∆T
kondenzacije 5°C), in mora vsebovati minimalno grelno število (COP) in grelno moč.
– kolikor je izbrana oprema že uvrščena
na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s.
(http://www.ekosklad.si/html/razpisi/12SUB-OB12/3.html) mora vlagatelj predložiti kopijo sklepa Eko sklada, j.s., ki dokazuje umestitev opreme na ta seznam.

Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN

Za projekte, ki so predmet sofinanciranja
po tem razpisu in ki spadajo med namene C,
se mora dokazati primernost opreme:
– kolikor se dokazuje primernost opreme, ki ni na seznamu upravičene opreme
Eko sklada, j.s., mora vlagatelj prijavi priložiti certifikat in merilno poročilo neodvisne
prijavi priložiti certifikat in merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana
za izvajanje meritev po standardu SIST
EN 12975-2 oziroma SIST EN 12976, in
mora vsebovati minimalno svetlo oziroma
aperturno površino sprejemnika sončne
energije.

– kolikor je izbrana oprema že uvrščena
na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s.
(http://www.ekosklad.si/html/razpisi/12SUB-OB12/3.html) mora vlagatelj predložiti kopijo sklepa Eko sklada, j.s., ki dokazuje umestitev opreme na ta seznam.
3. Upravičenci za kandidiranje na javnem
razpisu
Upravičenci za dodelitev državnih pomoči po tem razpisu so podjetja, ki imajo sedež
v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti
začetno investicijo v tem razpisu obravnavane namene.
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Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se
ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna
dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu
zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira
na trgu z drugimi osebami, zavezanci po
Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb
(Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08,
76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11).
V primeru izvedbe projekta po modelu pogodbenega znižanja stroškov za energijo in/ali
pogodbene dobave energije (v nadaljevanju:
pogodbeništvo) je vlagatelj lahko tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– med partnerjema mora biti sklenjena
ustrezna dolgoročna pogodba (najmanj za
dobo 10 let),
– ekonomski izračun cene za opravljeno
storitev pogodbeništva mora biti izdelan v
dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora biti
na straneh, kjer sta analizirani obe varianti,
podpisan s strani pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve.
Partnerja v pogodbenem razmerju sta
pogodbenik/koncesionar, ki je lastnik, razen v primeru koncesijskega razmerja po
BTO modelu tudi najemnik, in obratovalec
kotlovske ali druge naprave, in uporabnik
storitev. Za pogodbeno razmerje se štejejo
tudi koncesijska in druga podobna razmerja.
V primeru, da je vlagatelj pogodbenik iz
prejšnjega odstavka te točke, se izpolnjevanje pogojev za prijavo na ta razpis in izračun
višine nepovratne finančne spodbude oziroma stopnje sofinanciranje, presoja glede na
status, položaj in velikost le-tega.
4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za namene, ki so predmet
tega javnega razpisa, znaša 193.087,50 EUR.
Višina subvencije za posamezen projekt
v okviru posameznega namena se določi
na podlagi v vlogi za dodelitev subvencije
prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje
sofinanciranja.
Omejitve sofinanciranja posameznih projektov:
– višina sofinanciranje ne sme presegati
30 % vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja, 40 % vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja
oziroma 50 % upravičenih stroškov projekta
za mala in mikro podjetja;
– v primeru pogodbeništva višina nepovratnih sredstev ne sme presegati 30 %
vrednosti upravičenih stroškov projekta;
– najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati
najmanj 5.000 EUR.
Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila Priloge I k Uredbi Komisije
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008,
objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008.
Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov za posamezni namen A:
– višina sofinanciranja ne sme presegati
100.000,00 EUR;
– višina sofinanciranja ne sme presegati
0,203 EUR nepovratnih sredstev za vsako
prihranjeno kWh energije.
Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov za posamezni namen B:
– višina sofinanciranja ne sme presegati
200.000,00 EUR;
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– višina sofinanciranja ne sme presegati:
za toplotne črpalke zrak/voda 0,252 EUR,
za toplotne črpalke zemlja/voda 0,317 EUR
ter za toplotne črpalke voda/voda 0,204
EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno kWh energije.
Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov za posamezni namen C:
– višina sofinanciranja ne sme presegati
200.000,00 EUR;
– višina sofinanciranja ne sme presegati
0,675 EUR nepovratnih sredstev za vsako
prihranjeno kWh energije.
Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene A, so: toplotna črpalka
zrak/voda, bojler za sanitarno vodo, električne instalacije, povezave distribucijskih
sistemov STV.
Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene B, so:
– Upravičeni stroški za ogrevanje objekta
s toplotno črpalko zrak/voda: toplotna črpalka zrak/voda (zunanja in notranja enota),
hranilnik toplote, strojne in elektro instalacije, strojni in elektro material.
– Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zemlja/voda: toplotna
črpalka zrak/voda, izdelava zemeljskega kolektorja, izdelava vrtine, geosonda, hranilnik
toplote, strojne in elektro instalacije, strojni
in elektro material.
– Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko voda/voda: toplotna
črpalka voda/voda, izdelava vrtine, potopna
črpalka, hranilnik toplote, strojne in elektro
instalacije, strojni in elektro material.
Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene C, so: sprejemniki sončne
energije, bojler za sanitarno vodo, strojna
vezava sprejemniki bojler, priključitev na distribucijski sistem in ostale instalacije.
Za upravičene stroške pri vseh namenih se štejejo tudi stroški, ki se nanašajo
na izdelavo dokumentacije, za katero so
priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri
čemer izvedba (datum računa) ni starejša
od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge,
in nadzora za potrebe izvedbe projekta. Ti
stroški ne morejo biti višji od 10 % vrednosti
vseh upravičenih stroškov projekta.
Neupravičeni stroški pri vseh projektih so
predvsem: dokumentirani upravičeni stroški,
ki so višji od podanih omejitev upravičenih
stroškov, ostali stroški, ki niso navedeni kot
upravičeni stroški ter davek na dodano vrednost (DDV) in drugi davki.
Nepovratno finančno spodbudo je mogoče dodeliti samo, če je vlagatelj zanjo
vložil vlogo za dodelitev državne pomoči
pred začetkom izvajanja naložbe. Investitor
pred kandidiranjem še ne sme pričeti z izvajanjem gradbenih, obrtniških in drugih del, ki
so predmet nepovratne finančne spodbude.
Pri projektih, za katere izvedbo je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, je
potrebno sofinancerju posredovati le-to najkasneje do 30. 10. 2012. Za vse projekte, ki
ne bodo zaključeni do 30. 10. 2012, je potrebno do tega datuma posredovati sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem
naročilu glavne opreme. Kolikor vlagatelj ne
izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico do
sofinanciranja.
Izdatki, ki bodo nastali po 31. 8. 2013
niso upravičeni do sofinanciranja po tem
javnem razpisu.
Projekt se mora fizično in finančno zaključiti najkasneje do 30. 9. 2013. Izplačila
za zahtevke, posredovane po tem datumu

niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek
bil poslan naknadno zaradi okoliščin, ki
predstavljajo višjo silo.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa, se zaključi 30. 10. 2013.
5. Pogoji za dodelitev sredstev
Projekt za katerega se vlaga vloga za
dodelitev subvencije mora biti skladen s
predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo biti v skladu
z Uredbo, Pravilnik o spodbujanju URE in
OVE ter drugi veljavno zakonodajo.
Upravičenci, ki kandidirajo na javnem
razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko
pridobijo pravico do nepovratne finančne
spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo
izvedeni zgoraj navedeni nameni.
Projekt mora imeti vnaprej določeno
trajanje; določen začetek in konec, rok za
izvedbo projekta (skrajni rok je naveden v
predhodnem poglavju).
Projekt mora imeti zaključeno finančno
konstrukcijo. V kolikor finančna konstrukcija
v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne.
Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa,
– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po
11. členu Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS,
126/07 s spremembami in dopolnitvami),
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja
veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če
delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo,
– o strinjanju z elektronsko ali drugačno
objavo naziva projekta (svetovalne storitve),
naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji,
– o morebitnih že pridobljenih pomočeh
za iste upravičene stroške,
– o skupnem znesku že prejete »de minimis« pomoči v obdobju zadnjih treh proračunskih let,
– da investicije pred vložitvijo vloge ali
v primeru velikega podjetja pred izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne
6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba o
splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju:
uredba EK 800/2008) ni začel izvajati.
Namene, ki so predmet nepovratne finančne spodbude, lahko izvede le za to
usposobljen in registriran izvajalec, izbran
ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju. V kolikor vlagatelj ni zavezan upoštevati
pravil o javnem naročanju, mora za naročila blaga in storitev, ki presegajo vrednost
20.000,00 EUR brez DDV morajo pridobiti
najmanj 3 ponudbe; v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan
priložiti pisno obrazložitev.
Stavbe, naprav in opreme, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj
5 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude. Nepovratne finančne spodbude se ne
dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo
in vgradnjo prototipne in rabljene opreme
oziroma naprav.
Za vse navedbe v izjavi, velja, da lahko
sofinancer, v primeru kršitve navedbe, od-
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stopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do vračila.
Upravičenci, ki so zavezanci po zakonu, ki ureja javno naročanje naročila oddajo
skladno z veljavnim zakonodajo s področja
javnega naročanja.
Za vse navedbe v izjavi, velja, da lahko sofinancer, v primeru kršitve navedbe,
odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter
zahteva vrnitev že izplačanih nepovratnih
sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila do vračila.
Sredstev se ne podeli, če je investicijski
projekt za isti namen, ki vsebuje elemente
državnih pomoči že sofinanciran iz drugih
sredstev državnega, lokalnega ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev
iz tega naslova presega najvišje dovoljene
višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila
s področja državnih pomoči.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo
ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. V kolikor se v kateri izmed naštetih
faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni,
pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.
Sredstva velikemu podjetju se dodelijo
le, če vlagatelj izkaže spodbujevalni učinek
v skladu s 7. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.
6. Priprava in popolnost vlog
Vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:
– OBRAZEC št. 1 – vloga,
– PRILOGO št. 1 – fotokopija pooblastila ali drugega dokument iz katerega izhaja
pooblastilo za podpis in vložitev vloge na
javni razpis (če ni podpisnik zakoniti/statutarni zastopnik),
– PRILOGO št. 2 – fotokopija registracije vlagatelja z vsemi prilogami ali izpisek
iz Ajpesa,
– PRILOGO št. 3 – fotokopijo akta o
ustanovitvi ali drug akt v katerem so navedene registrirane dejavnosti vlagatelja,
– PRILOGO št. 4 – sklep Eko sklada, j.s.
ki dokazuje primernost opreme ali certifikat
in merilno poročilo neodvisne akreditirane
institucije (glej točko 2),
– PRIULOGO št. 5 – sklenjena pogodba
med partnerjema (zgolj v primeru pogodbeništva),
– PRILOGO št. 6 – izjava o doseganju
prihrankov energije in emisij CO2 (glej točko 4),
– PRILOGO št. 7 – vsaj tri pridobljene
ponudbe za izvedbo projekta z navedbo izbora ustreznega ponudnika ali obrazložitev,
zakaj treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti,
– OBRAZEC št. 2 – vzorec pogodbe o
sofinanciranju,
– PRILOGO št. 8 – zgoščenka, na kateri
se nahaja faksimile podpisane vloge in vseh
obrazcev ter prilog v pdf formatu.
Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje
vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce
in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa in dokumentacije za prijavo.
Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni
strani http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na
podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: linda.radoncic@petrol.si.
Vlagatelji mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki

stavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog.
O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je
bila dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na
posameznem odpiranju vlog obveščeni v
roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki
bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, bodo morali v
roku 8 dni od razpisa na sklenitev pogodbe
pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo
štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev
nepovratne finančne spodbude.
9. Izplačilo dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik)
na podlagi sklenjene pogodbe za namene,
izvedene v skladu s pogoji javnega razpisa,
in sicer po predložitvi ustrezne dokumentacije.
Finančna spodbuda se upravičencu izplača na osnovi zahtevka za sofinanciranje,
s priloženimi originalnimi računi oziroma
drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek celotne obveznosti upravičenca. Iz specifikacij računov
mora biti jasno razvidna izpolnitev zahtev za
skladnost z upravičenimi nameni.
Zahtevku morajo biti priložena dokazila o
plačilu vseh obveznosti do svojih dobaviteljev iz naslova izvedbe projekta ter poročilo
o izvedeni operaciji (gl.: Priloga 1 k pogodbi), ki podaja bistvene podatke o projektu.
Višina sofinanciranja je določena z višino v
zahtevku izkazanih upravičenih stroškov, ki
se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja.
Nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil
o zaključku projekta, ki vključujejo:
– zahtevek za sofinanciranje,
– seznam preverjenih računov,
– izstavljeni originalni račun izvajalca s
popisom del in materiala za celoten obseg
projekta,
– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje
alineje,
– končno poročilo,
– fotografije izvedenega stanja ter končno poročilo izvedenega namena s predvidenimi prihranki energije.
Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev.
Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh
po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika.
10. Drugo
Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne
spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko
porabo nepovratnih sredstev ter skladnost
dokumentacije in izvedbe naložbe z določili
javnega razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve
predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne spodbude
je prejemnik nepovratne finančne spodbude
dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financiranjih iz javnih sredstev, mora upravi-

so navedena na posameznem obrazcu. Če
je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr.
s pomočjo računalnika), mora besedilo v
obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz
navodil in te razpisne dokumentacije, kar
pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.
Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom,
dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku,
morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se
kot zavezujoča upošteva uradni prevod v
slovenskem jeziku.
Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo
biti lastnoročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh drugih straneh pa
podpisani ali parafirani.
V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti označen naziv in naslov
pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj,
javni razpis PETROLURE/P/2012/U01, NAMEN: A. / B. / C./ «
Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje
do 31. 8. 2012.
7. Odpiranje in dopolnjevanje vlog
Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja,
in sicer najprej 27. 6. 2012 ob 8.30, nato pa
vsako drugo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. Odpiranje vlog ne bo javno.
Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni
dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje
do 13. ure. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Nepravilno označene
ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na
odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.
Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne,
bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo
morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo
pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo
zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene
tako, da bi se spremenil obseg izvedenih
namenov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za
opiranje dopolnitev vlog.
8. Način izbire projektov za dodelitev
subvencij
Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso
razdeljena vsa sredstva, ki so predvidena za
posamezen namen. Vlogam, ki so prejete
istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče
dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške.
Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od
njega pooblaščena oseba bo popolnim
vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega
razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na
podlagi predloga komisije. Zoper sklep ima
vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od
prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti po-
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čenec sofinancerja nemudoma obvestiti o
naknadni pridobitvi takšnih sredstev.
Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e- naslovu: linda.radoncic@petrol.si.
Vprašanja je potrebno poslati najkasneje
šest delovnih dni pred končnim rokom za
oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na
spletni strani: http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije.
Petrol d.d., Ljubljana
Ob-3070/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo),
66.b člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni
list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju:
uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09;
v nadaljevanju Pravilnik o spodbujanju URE
in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4 z
dne 28. 12. 2011 o potrditvi Programa za
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih ter Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07in 61/08), Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis
PETROLURE/P/2012/U02
Nepovratne finančne spodbude za
ukrep vgradnje energetsko učinkovitih
sistemov razsvetljave
1. Namen in predmet javnega razpisa
Namen razpisa je zmanjšanje rabe električne energije za potrebe razsvetljave v industriji, storitvenem sektorju in na področju
javne razsvetljave.
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju:
finančne spodbude) za projekte (za projekt
se smatra ena zaključena enota posameznega ukrepa: npr. zamenjava energetsko
neučinkovitih svetilk v poslovnem objektu,
zamenjava enega kotla ..., ki je lahko sestavljen iz večjega števila aktivnosti, materialov
ali opreme), ki so usmerjeni v zagotavljanja
prihrankov energije pri končnih odjemalcih
na območju Republike Slovenije, če gre za
naslednje namene (v nadaljevanju: namen):
sanacija notranje in zunanje razsvetljave ter
prenova sistemov javne razsvetljave.
V skladu s Pravilnikom o spodbujanju
URE in OVE se dodeljevanje finančnih
spodbud v okviru javnega razpisa izvaja po
pravilih državnih subvencij.
Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri
končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10),
Metod za izračun prihrankov energije pri
izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije, ki so skladne s končnim
poročilom Inštituta Jožef Stefan, št. IJS-DP-10072, september 2011, pripravljenim
skladno z zahtevami in smernicami Direktive
2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za
gospodarstvo (v nadaljevanju: metodologija
IJS), ter meritve, ki temeljijo na spremljanju
porabe, ali katerakoli druga metoda, ki je
bila del potrjenega programa za izvajanje
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tega javnega razpisa. Uporaba metod se
nanaša na pripravo vloge in smiselno pri pripravi poročila o rezultatih obratovanj naprav,
v kolikor podatki o prihrankih ne temeljijo na
spremljanju porabe s standardnimi merilnimi
enotami.
Delež prihrankov projekta na osnovi redukcij oziroma regulacije se priznava le v
primeru, če se z izračunom v tehničnem
elaboratu in opisu izvedbe projekta jasno
dokaže obseg redukcije, to je zmanjšanja
napajalne energije z zmanjšanjem moči in
skrajšanjem časa obratovanja.
2. Pogoji za sofinanciranje projektov
Vsi projekti, ki so predmet sofinanciranja,
morajo izpolnjevati tehnične pogoje, ki so
predstavljeni v nadaljevanju. Projekt mora
zagotoviti vgradnjo sodobnih energetsko
varčnih in okolju prijaznih svetilk. Glede minimalne energetske učinkovitosti svetilk se
upošteva Uredba Komisije (ES) št. 245/2009
z dne 18. marca 2009 o izvajanju Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES
v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno
zasnovo fluorescenčnih sijalk brez vdelanih
predstikalnih naprav, visokointenzivnostih sijalk in predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk ter o razveljavitvi Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta 2000/55/ES
(Uradni list L 076, 24/03/2009 str. 17–44). V
primeru uporabe gospodinjskih svetil za razsvetljavo se glede energetske učinkovitosti
upošteva Uredbo Komisije (ES) št. 244/2009
z dne 18. 3. 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v
zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo neusmerjenih svetil v gospodinjstvu.
Za energetsko učinkovite izdelke, ki so uporabljeni za izvedbo projekta, morajo biti upoštevane vse zahteve in uredbe evropskega
pravnega reda, ki se nanašajo na izvajanje
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta
2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko
primerno zasnovo izdelkov oziroma na njeno
prenovitev: Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira
za določanje zahtev za okoljsko primerno
zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev). Izvedba zunanje razsvetljave mora
biti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni
list RS, št. 81/07 in 109/107 in 62/10). Skladnost mora biti zagotovljena v času predaje
in prevzema opreme v uporabo oziroma ob
zaključku izvedbe projekta (izjava o skladnosti opreme na dan primopredaje je sestavni
del primopredajnega zapisnika).
3. Upravičenci za kandidiranje na javnem
razpisu
Upravičenci za dodelitev finančne spodbude po tem razpisu so podjetja, ki imajo
sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v tem razpisu
obravnavane namene.
Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se
ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna
dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu
zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira
na trgu z drugimi osebami, zavezanci po
Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb
(Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08 in
76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11).
V primeru izvedbe projekta po modelu
pogodbenega znižanja stroškov za energijo
in/ali pogodbene dobave energije (v nadaljevanju: pogodbeništvo) je vlagatelj lahko

tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih
pogojev:
– med partnerjema mora biti sklenjena
ustrezna dolgoročna pogodba (najmanj za
dobo 10 let),
– ekonomski izračun cene za opravljeno
storitev pogodbeništva mora biti izdelan v
dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora biti
na straneh, kjer sta analizirani obe varianti,
podpisan s strani pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve.
Partnerja v pogodbenem razmerju sta
pogodbenik/koncesionar, ki je lastnik, razen v primeru koncesijskega razmerja po
BTO modelu tudi najemnik, in obratovalec
kotlovske ali druge naprave, in uporabnik
storitev. Za pogodbeno razmerje se štejejo
tudi koncesijska in druga podobna razmerja.
V primeru, da je vlagatelj pogodbenik iz
prejšnjega odstavka te točke, se izpolnjevanje pogojev za prijavo na ta razpis in izračun
višine finančne spodbude oziroma stopnje
sofinanciranje, presoja glede na status, položaj in velikost le-tega.
4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
Skupna višina sredstev za finančne
spodbude za namene, ki so predmet tega
javnega razpisa, znaša 500.000,00 EUR.
Višina finančne spodbude za posamezen
projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve
najvišje možne stopnje sofinanciranja.
Omejitve sofinanciranja posameznega
projekta:
– višina sofinanciranje ne sme presegati
30 % vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja, 40 % vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja
oziroma 50 % upravičenih stroškov projekta
za mala in mikro podjetja,
– v primeru pogodbeništva višina nepovratnih sredstev ne sme presegati 30 %
vrednosti upravičenih stroškov projekta,
– najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati
najmanj 30.000 EUR.
Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila Priloge I k Uredbi Komisije
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008,
objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008.
Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov za posamezni namen:
– višina sofinanciranja ne sme presegati
600 EUR nepovratnih sredstev za vsako
letno prihranjeno MWh energije.
– višina sofinanciranja ne sme presegati
250.000,00 EUR.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru predmeta in namena javnega razpisa in sicer za:
– nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju prijaznih svetilk1,
– nabavo in vgradnjo varčnih svetil2 in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav3,
1
Svetilka je naprava, ki prižgana oddaja svetlobo. Svetilke so obešene, ali pritrjene
na strop ali steno in rabijo za namestitev vira
ovojni okov ali natični spoj ter nosijo senčnik za
zakrivanje samega vira
2
Izraz svetilo uporabljamo za poimenovanje različnih virov svetlobe npr. žarnica, sijalka.
Sijalka je svetlobni vir, kjer svetloba nastaja na
osnovi razelektrenja v plinu.
3
Šteje izvedba v kompletu ali npr. vgradnja
kompaktnih fluorescenčnih sijalk.
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– rekonstrukcijo in predelavo pomožne
opreme ter postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), v primeru, da vlagatelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali se v dokumentaciji operacije izkaže,
da je zaradi spremembe svetilk zamenjava
pomožne opreme primernejša oziroma cenejša od predelave,
– nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter
opreme za daljinsko krmiljenje razsvetljave
oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave,
– stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave,
– stroški nabave in vgradnje nove opreme in spremljanje porabe električne energije
za razsvetljavo ter nabavo in zagon opreme
za izvajanje energetskega knjigovodstva
razsvetljave;
Za upravičene stroške pri vseh namenih se štejejo tudi stroški, ki se nanašajo
na izdelavo dokumentacije, za katero so
priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri
čemer izvedba (datum računa) ni starejša
od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge,
in nadzora za potrebe izvedbe projekta. Ti
stroški ne morejo biti višji od 10 % vrednosti
vseh upravičenih stroškov projekta.
Neupravičeni stroški pri projektih so
predvsem: dokumentirani upravičeni stroški,
ki so višji od podanih omejitev upravičenih
stroškov, ostali stroški, ki niso navedeni kot
upravičeni stroški ter davek na dodano vrednost (DDV) in drugi davki.
Finančno spodbudo je mogoče dodeliti
samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za
dodelitev finančne spodbude pred začetkom
izvajanja naložbe. Investitor pred kandidiranjem še ne sme pričeti z izvajanjem gradbenih, obrtniških in drugih del, ki so predmet
finančne spodbude.
Pri projektih, za katere je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebno
sofinancerju posredovati le-to najkasneje do
30. 10. 2012. Za vse projekte, ki ne bodo
zaključeni do 30. 10. 2012, je potrebno do
tega datuma posredovati sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu
glavne opreme. V kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico do
sofinanciranja
Izdatki, ki bodo nastali po 31. 8. 2013
niso upravičeni do sofinanciranja po tem
javnem razpisu.
Projekt se mora fizično in finančno zaključiti najkasneje do 30. 9. 2013. Izplačila
za zahtevke, posredovane po tem datumu
niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek
bil poslan naknadno zaradi okoliščin, ki
predstavljajo višjo silo.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa, se zaključi 30. 10. 2013.
5. Pogoji za dodelitev sredstev
Projekt za katerega se vlaga vloga za
dodelitev finančne spodbude mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo biti
v skladu z Uredbo, Pravilnik o spodbujanju
URE in OVE ter drugi veljavno zakonodajo.
Upravičenci, ki kandidirajo na javnem
razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko
pridobijo pravico do finančne spodbude za
nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni nameni.
Projekt mora imeti vnaprej določeno
trajanje; določen začetek in konec, rok za

v skladu s 7. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.
Za projekt mora biti izdelana in s strani
odgovorne osebe vlagatelja podpisana Dokumentacija projekta (DP), ki mora vključevati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o operaciji in zagotavljanje spremljanja
učinkov operacije. V DP mora biti jasno in
nedvoumno razvidno, da gre za upravičen
predmet in namen po tem razpisu ter da projekt izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani.
V primeru javne razsvetljave se rešitve, ki so pripravljene za posamezni(e)
referenčni(e) odsek(e), za katere(ga) so natančno opredeljene vse karakteristične vrste
svetilk, v primerih tipično enakih svetlobnih
izboljšav odsekov pod nadzorom projektanta lahko prenesejo na druge podobne odseke prenove javne razsvetljave.
6. Merila za izbiro projektov
Ocenjujejo se le projekti, ki izponjujejo pogoje tega razpisa, in sicer z uporabo
dveh meril.
Prvo merilo za izbor je učinkovitost investicije oziroma projekta v pogledu letnih
prihrankov energije (iz naslova projekta) oziroma letnega zmanjšanja porabe električne
energije glede na celotne stroške projekta
M1. Delež prihrankov na osnovi redukcij oziroma regulacije PETROLURE/P/2012/U02
se lahko priznava, če se z izračunom v tehničnem elaboratu in opisu izvedbe projekta
jasno dokaže obseg redukcije, to je zmanjšanja napajalne energije z zmanjšanjem
moči in skrajšanjem časa obratovanja.
M1 = Učinkovitost investicije/projekta
[kWh/leto/EUR] = letno zmanjšanje porabe
električne energije / celotni stroški projekta

izvedbo projekta (skrajni rok je naveden v
predhodnem poglavju).
Projekt mora imeti zaključeno finančno
konstrukcijo. V kolikor finančna konstrukcija
v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne.
Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa,
– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po
11. členu Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS,
126/07 s spremembami in dopolnitvami),
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja
veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če
delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo,
– o strinjanju z elektronsko ali drugačno
objavo naziva projekta (svetovalne storitve),
naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji,
– o morebitnih že pridobljenih pomočeh
za iste upravičene stroške,
– o skupnem znesku že prejete »de minimis« pomoči v obdobju zadnjih treh proračunskih let,
– da investicije pred vložitvijo vloge ali
v primeru velikega podjetja pred izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne
6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba o
splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju:
uredba EK 800/2008) ni začel izvajati.
Ukrep, ki je predmet finančne spodbude,
lahko izvede le za to usposobljen in registriran izvajalec, izbran ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju. V kolikor vlagatelj
ni zavezan upoštevati pravil o javnem naročanju, mora za naročila blaga in storitev,
ki presegajo vrednost 20.000,00 EUR brez
DDV, pridobiti najmanj 3 ponudbe; v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, je
vlagatelj dolžan priložiti pisno obrazložitev.
Stavbe, naprav in opreme, ki je bila predmet finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti
oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu finančne spodbude. Finančne spodbude
se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo
dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene
opreme oziroma naprav.
Za vse navedbe v izjavi, velja, da lahko
sofinancer, v primeru kršitve navedbe, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev že izplačane finančne spodbude
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do vračila.
Sredstev se ne podeli, če je investicijski
projekt za isti ukrep, ki vsebuje elemente
državnih pomoči že sofinanciran iz drugih
sredstev državnega, lokalnega ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev
iz tega naslova presega najvišje dovoljene
višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila
s področja državnih pomoči.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo
ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred
izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. V kolikor se v kateri izmed
naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo
podpisana.
Sredstva velikemu podjetju se dodelijo
le, če vlagatelj izkaže spodbujevalni učinek
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≥ 10
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40
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Drugo merilo M2 je ocena, podana v številu točk po izrazu spodaj, in sicer na osnovi
povprečno predvidenih stroškov za vzdrževanje v primerjavi s predvidenimi stroški za
električno energijo in vzdrževanjev istem obdobju (letno in po stalnih cenah), pri čemer
se upošteva pozitivna ocena, M2 ≥ 0.
M2 = [število točk ≥ 0] = 70 – (stroški vzdrževanja razsvetljave/skupaj stroški električne
energije in vzdrževanja razsvetljave) * 100
Vloga mora doseči minimalen seštevek
točk po obeh kriterijih M=M1 + M2 ≥ 30,00
točk, drugače se zavrne.
7. Priprava in popolnost vlog
Vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:
– OBRAZEC št. 1 – Vloga,
– PRILOGO št. 1 – fotokopija pooblastila ali drugega dokument iz katerega izhaja
pooblastilo za podpis in vložitev vloge na
javni razpis (če ni podpisnik zakoniti/statutarni zastopnik),
– PRILOGO št. 2 – fotokopijo registracije vlagatelja z vsemi prilogami ali izpisek
iz Ajpesa,
– PRILOGO št. 3 – fotokopijo akta o
ustanovitvi ali drug akt, v katerem so navedene registrirane dejavnosti vlagatelja,
– PRILOGO št. 4 – sklenjena pogodba
med partnerjema (zgolj v primeru pogodbeništva),
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– OBRAZEC št. 2 – vzorec pogodbe o
sofinanciranju,
– PRILOGO št. 5 – vsaj tri pridobljene
ponudbe za izvedbo projekta z navedbo izbora ustreznega ponudnika ali obrazložitev,
zakaj treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti,
– PRILOGO št. 6 – osnutki pogodb s
predvidenimi izvajalci,
– PRILOGO št. 7 – zgoščenka, na kateri
se nahaja faksimile podpisane vloge in vseh
obrazcev ter prilog v pdf formatu.
Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje
vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce
in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa in dokumentacije za prijavo.
Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni
strani http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na
podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: linda.radoncic@petrol.si.
Vlagatelji mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki
so navedena na posameznem obrazcu. Če
je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr.
s pomočjo računalnika), mora besedilo v
obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz
navodil in te razpisne dokumentacije, kar
pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.
Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom,
dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku,
morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se
kot zavezujoča upošteva uradni prevod v
slovenskem jeziku.
Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo
biti lastnoročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh drugih straneh pa
podpisani ali parafirani.
V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti označen naziv in naslov
pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj,
javni razpis PETROLURE/P/2012/U02«
Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje
do 31. 8. 2012.
8. Odpiranje in dopolnjevanje vlog
Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo
popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 27. 6. 2012 ob 8.30, nato pa vsako drugo delovno sredo do objave zaključka
javnega razpisa zaradi porabe sredstev.
Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni
dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje
do 13. ure. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Nepravilno označene
ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na
odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.
Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne,
bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo
morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo
pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo
zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene
tako, da bi se spremenil obseg izvedenih
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ukrepov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za
opiranje dopolnitev vlog.
9. Način izbire projektov za dodelitev finančnih spodbud
Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso
razdeljena vsa sredstva, ki so predvidena
za posamezen ukrep. Vlogam, ki so prejete
istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče
dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške.
Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od
njega pooblaščena oseba bo popolnim
vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega
razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na
podlagi predloga komisije. Zoper sklep ima
vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga
pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljeni pogoji in merila za obravnavo
vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji,
ki jim je bila dodeljena pravica do finančne
spodbude.
Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na
posameznem odpiranju vlog obveščeni v
roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki
bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni
od poziva na sklenitev pogodbe pristopiti k
podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so
umaknili vlogo za pridobitev finančne spodbude.
10. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud
Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe za ukrepe, izvedene v
skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer po
predložitvi ustrezne dokumentacije.
Finančna spodbuda se upravičencu izplača na osnovi zahtevka za sofinanciranje,
s priloženimi originalnimi računi oziroma
drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek celotne obveznosti upravičenca. Iz specifikacij računov
mora biti jasno razvidna izpolnitev zahtev za
skladnost z upravičenimi nameni.
Zahtevku morajo biti priložena dokazila o
plačilu vseh obveznosti do svojih dobaviteljev iz naslova izvedbe projekta ter poročilo
o izvedeni operaciji (gl.: Priloga 1 k pogodbi), ki podaja bistvene podatke o projektu.
Višina sofinanciranja je določena z višino v
zahtevku izkazanih upravičenih stroškov, ki
se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja.
Finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku
projekta, ki vključujejo:
– zahtevek za sofinanciranje,
– seznam preverjenih računov,
– izstavljeni originalni račun izvajalca s
popisom del in materiala za celoten obseg
projekta,
– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje
alineje in
– fotografije izvedenega stanja (tipični
elementi) ter končno poročilo izvedenega
namena s predvidenimi prihranki energije.
Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev.
Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh
po prejemu zgoraj navedenih dokazil o za-

ključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika.
11. Drugo
Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev finančne spodbude
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na
drug način preveriti namensko porabo finančne spodbude ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega
razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot
tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi
pravice do finančne spodbude je prejemnik
finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi.
Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financiranjih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti o
naknadni pridobitvi takšnih sredstev.
Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e- naslovu: linda.radoncic@petrol.si.
Vprašanja je potrebno poslati najkasneje
šest delovnih dni pred končnim rokom za
oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na
spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.
Petrol d.d., Ljubljana
Ob-2989/12
Na podlagi 102. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/11 z dne 16. 9.
2011) ter Seznama mentorjev, ki bodo v
letu 2012 začeli z usposabljanjem mladih
raziskovalcev, objavlja Bolnišnica Golnik-Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo
Golnik,
javni razpis
za kandidate za mlade raziskovalce pri
izbranih mentorjih v letu 2012
1. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je izbor mladega raziskovalca/ke,
ki bo v letu 2012 začel usposabljanje za
pridobitev doktorata znanosti.
2. Mentorji in prosta mesta: izbrani mentor je izr. prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med.,
spec. Izbran je lahko en kandidat. Če je kandidatov več, se razvrstijo glede na doseženo
skupno število točk glede na merila iz 5.
točke razpisa. Najboljše ocenjeni kandidat je
prvi in ima prednost pri sklenitvi pogodbe za
mesto mladega raziskovalca. V primeru, da
najbolje ocenjeni kandidat ne sklene pogodbe, se pogodba ponudi naslednjemu kandidatu glede na skupno doseženo oceno.
3. Opis področja pri mentorju
Mentor: izr. prof. dr. Mitja Lainščak,
dr.med., spec.
Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a
raziskave na področju malignih obolenj, srčnega popuščanja in kronične obstruktivne
pljučne bolezni.
Od kandidata/kandidatke se pričakuje poznavanje osnovnih metod obravnave
bolnikov s kroničnimi boleznimi srca in pljuč.
Informacije: mitja.lainscak@klinika-golnik.si.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
(1) Kandidat za mladega raziskovalca
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji
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pred 11. junijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome)
najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na
doktorski študij, ali
– ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki
Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno
študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez
diplome) najmanj 8,00, ali
– ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v
Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, ali
– glede na prvo, drugo in tretjo alinejo
primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini in
– da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz prve ali druge alineje oziroma
od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri
čemer se pet letno obdobje računa do 30.
9. tekočega leta; če je kandidat za mladega
raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že
vpisan na podiplomski študij, se obdobje od
zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani
letnik doda eno leto.
(2) Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij za
pridobitev znanstvenega naziva ali ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji
pred 11. junijem 2004, povprečna ocena
dodiplomskega študija ni pomembna, razen
v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija.
(3) Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri
čemer se za enega otroka upošteva 1 leto
– se obdobje od zagovora diplome oziroma
magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja
za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.
(4) Mladi raziskovalci, ki so že bili
financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali
programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na
razpis.
5. Merila za ocenjevanje kandidatov so:
– povprečna študijska ocena vseh izpitov
in vaj (brez diplome), opravljenih mora biti
vsaj 80 % vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju,
– že zaključen znanstveni magisterij,
– vpis na študij za pridobitev znanstvenega naziva,
– prejete nagrade oziroma priznanja,
– objavljeni članki,
– sodelovanje pri raziskovalnem delu,
– razgovor z mentorjem.
Vrednotenje meril določi raziskovalna
organizacija in je razvidno iz priloženega
ocenjevalnega lista. Mentor bo preveril izpolnjevanje pogojev kandidatov in jih pisno
ocenil glede na postavljena merila.
6. Čas financiranja
Agencija financira usposabljanje mladih
raziskovalcev do doktorata znanosti, in sicer:
– največ štiri leta in šest mesecev, če so
vpisani v štiriletni doktorski študijski program
(stari program),
– največ tri leta in šest mesecev, če so
vpisani na študijski program 3. bolonjske
stopnje (novi program).
Bolnišnica Golnik – Kopa bo sklenila s
kandidatom delovno razmerje za določen
čas, in sicer za obdobje financiranja, kot ga

le pravočasno. Nepopolnih prijav ne bomo
obravnavali.
Vsak kandidat se lahko prijavi samo na
eno razpisano mesto.
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: kandidati
bodo o rezultatih izbora predvidoma obveščeni do 20. julija 2012.
10. Pritožbeni rok: vlagatelj, ki meni, da
izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa, pa v postopku izbire ni bil izbran, ima
pravico do vložitve pritožbe v roku 8 dni
od prejema obvestila na naslov, Bolnišnica
Golnik - Kopa, Enota za razvoj ljudi pri delu,
Golnik 36, 4204 Golnik, z oznako »Pritožba – Javni razpis za prosta mesta mladih
raziskovalcev pri izbranih mentorjih v letu
2012«. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za izbor. Nepravočasne in nepravilno označene pritožbe ne
bodo upoštevane.
11. Razpisna dokumentacija: prijavni
obrazec in razpisna dokumentacija sta dosegljiva na spletni strani Bolnišnica Golnik
- Kopa ali v Enoti za razvoj ljudi pri delu,
Golnik 36, 4204 Golnik, vsak delavnik, od
8. do 13 ure.
12. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z Javnim razpisom lahko
interesenti dobijo v Enoti za razvoj ljudi pri
delu, na tel. 04/25-69-447.
Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za
pljučne bolezni in alergijo Golnik

določa ARRS v skladu s 106. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti.
7. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. prijavni obrazec v celoti izpolnjen in
podpisan (Obrazec MR/Pr/2012),
2. dokazilo o izobrazbi:
– fotokopijo diplome s prilogo k diplomi oziroma izjavo (Izjava št. 3), da bo
kandidat diplomiral ali predložil odločbo o
priznanju diplome za namen nadaljevanja
izobraževanja oziroma odločbo o nostrifikaciji diplome, pridobljene v tujini do vključno
31. 8. 2012, s tem, da mora biti potrdilo o
opravljeni ali nostrificirani diplomi kandidata, ki je bil izbran, predloženo najkasneje do
31. avgusta 2012,
– potrdilo o vpisu na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva in
dokazilo o opravljenih obveznostih na podiplomskem študiju,
– dokazilo o opravljenem znanstvenem magisteriju,
3. uradno dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (brez diplome), ki
mora vsebovati podatke o vseh izpitih in
vajah na dodiplomskem študiju,
4. fotokopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razvidna letnica rojstva; (fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista),
5. pisno izjavo kandidata (Izjava št. 1),
da se lahko osebni podatki navedeni v prijavi uporabijo za evidence oziroma sezname
določene s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 72/11),
6. pisno izjavo kandidata (Izjava št. 2),
da še ni bil financiran v programu mladih
raziskovalcev,
7. če je mladi raziskovalec brez finančne podpore agencije ali ministrstva,
pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se obdobje od zagovora
diplome oziroma magisterija podaljša nad
5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda
eno leto,
8. če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer
se za enega otroka upošteva 1 leto – se
obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za
daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata,
9. življenjepis.
Prijavi so lahko priložene še sledeče samostojne priloge:
1. dokazilo o doseženih nagradah in
priznanjih;
2. dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu
znanstvenih člankov;
3. kandidatov opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu.
8. Rok in način oddaje prijav
Prijave s prilogami sprejema Bolnišnica
Golnik - Kopa, Enota za razvoj ljudi pri delu,
Golnik 36, 4204 Golnik, v zaprti ovojnici, s
pripisom »Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu
2012 – Ne odpiraj« ter z imenom, priimkom
in polnim naslovom pošiljatelja.
Prijava v zgoraj navedeni obliki mora prispeti na zgoraj navedeni naslov do vključno
petka, 29. junija 2012.
Obravnavane bodo samo prijave, ki
imajo vse z razpisom zahtevane elemente,
vso zahtevano dokumentacijo in so prispe-
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Ob-3009/12
Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11), sklepa 5. seje sveta zavoda
Zdravstveni dom Trbovlje z dne 24. 5. 2012
objavlja
razpis
za prodajo premičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je premičnina, in sicer plošča za rombergov test, skupna izklicna cena znaša 6.100,00 EUR. V ceni ni
zajet davek, ki ga v celoti poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od 11. 6. 2012
v pravni službi ZD Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo, vsak dan od 8.
do 12. ure in sicer od 11. 6. 2012 do 13. 6.
2012.
Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do 15. 6. 2012, do 9. ure. Upoštevane bodo
samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na
prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska
cesta 12, Trbovlje z oznako: Ponudba za
nakup rombergovega testa.
5. Ponudniki morajo najkasneje do četrtka, 14. 6. 2012 plačati varščino, ki znaša
10 % izklicne cene in jo nakazati na vplačilni
račun pri UJP 01329-6030924721, namen
– za javno zbiranje ponudb za prodajo rombergovega testa.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle ob-
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veznosti do Zdravstvenega doma Trbovlje.
Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list,
fizične osebe pa osebni dokument. Ponudniki
morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne
podatke, in sicer: svoj: naziv, ime, priimek,
naslov, davčno številko, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo
priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne
pogoje, določene v tem javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu, v roku 15 dni, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in poravnati kupnino. Bistveni pogoj, od izpolnitve
katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo pogodbe, plačilo davčnih
dajatev in notarsko overitev prodajalčevega
podpisa na kupoprodajni pogodbi.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.
Direktor Zdravstvenega doma Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavi.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v
petek,15. 6. 2012 ob 10. uri, v sejni sobi ZD
Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločala komisija, pooblaščena za izvedbo celotnega postopka odprodaje.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši.
17. Dodatne informacije so na voljo na
tel. 03/56-24-203.
Zdravstveni dom Trbovlje
Ob-3059/12
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, v skladu s predpisi o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja
Razpis
za javno zbiranje ponudb
za odprodajo enosobnega stanovanja
št. 21 v V. nadstropju stavbe, na naslovu
Ulica Mirka Pirca 7, 6210 Sežana.
Ogled stanovanja bo dne 16. 7. 2012, s
pričetkom ob 10. uri pred vhodom v stavbo
Ulica Mirka Pirca 7, 6210 Sežana. V primeru
zelo velikega interesa bo ogled ponovljen,
kar bo tudi javno objavljeno.
Rok za prejem ponudb: 1. 8. 2012, do
9.30. Javno odpiranje ponudb bo isti dan, ob
10. uri, na naslovu Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana.
Podrobnejša razpisna dokumentacija
dostopna na spletni strani: http://www.eles.
si/aktualni_razpisi.aspx.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
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Ob-2988/12
Na podlagi 10. člena Zakona o športu v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 22/98), 7. točke Nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 24/00, 32/00), Pravilnika za vrednotenje
športnih programov v Občini Radlje ob Dravi
(MUV, št. 10/2004, 25/2005 in 11/2012) in
Letnega programa športa Občine Radlje ob
Dravi za leto 2012, sprejetega na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob
Dravi, dne 16. 4. 2012 (MUV, št. 11/ 2012)
Občina Radlje ob Dravi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov
v Občini Radlje ob Dravi za leto 2012,
ki jih bo občina sofinancirala
iz občinskega proračuna
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje športnih programov v Občini
Radlje ob Dravi za leto 2012, za naslednje
vsebine po nacionalnem programu športa v
Republiki Sloveniji:
1. Športna vzgoja otrok, mladine,
2. Športna vzgoja študentov,
3. Športna rekreacija,
4. Kakovostni šport,
5. Vrhunski šport,
6. Šport invalidov,
7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
8. Pomembnejše športne in športno rekreativne prireditve,
9. Delovanje športnih društev na ravni
lokalne skupnosti,
10. Založniška dejavnost,
11. Promocijska dejavnost in informatika,
12. Vzdrževanje javnih športnih objektov.
3. Pogoji za prijavo na razpis: pravico
do sofinanciranja športnih programov imajo
nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež in delujejo v Občini
Radlje ob Dravi,
– da so registrirani za opravljanje športne
dejavnosti v skladu z zakonom,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske (izvajalce z ustrezno
strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje te dejavnosti) in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih (velja za izvajalce kakovostnega, vrhunskega športa ter športno vzgojo otrok in mladine), članstvu ter plačani
članarini (velja za športna društva in zveze),
– imajo organizirano športno dejavnost
najmanj 35 tednov v letu,
– izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s
kriteriji sofinanciranja programov.
4. Merila in kriteriji: izbrane programe
bo Občina Radlje ob Dravi sofinancirala na
podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih
programov v Občini Radlje ob Dravi, ki ga
je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi
sprejel na 14. redni seji, dne 13. 4. 2004,
spremembe in dopolnitve pravilnika pa na
26. redni seji, dne 7. 11. 2005 in na 12. redni
seji, dne 16. 4. 2012.
5. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih programov letu 2012:
58.438,48 EUR.
6. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s pripo-

ročeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta
7, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom: *Javni
razpis- Sofinanciranje športih programov v
Občini Radlje ob Dravi za leto 2012*, in
sicer najkasneje 30 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS in na spletni strani Občine
Radlje ob Dravi (www.radlje.si). Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
oddana zadnji dan za oddajo prijav na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno
oddana v prostorih občine.
7. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjene obrazce A 1/3- A 3/3 (podatki o prijavitelju),
– izpolnjene obrazce B 1/3- B 3/3 (članstvo),
– izpolnjene obrazce C 1/12- C 12/12
(programi),
– kopijo zaključnega računa (bilance) za
leto 2011 (DURS).
8. Datum odpiranja prijav: 9. 7. 2012.
9. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: v roku 3
dni po pripravljenem predlogu izbora izvajalcev.
10. Informacije: informacije in razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo
na sedežu Občine Radlje ob Dravi (Janko
Mihev, pisarna 314/3) in na spletni strani
občine, www.radlje.si.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 6710-001/2012
Ob-2992/12
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98), Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in
79/09), Odloka o proračunu Občine Črna
na Koroškem za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 38/11 z dne 14. 5. 2011), Pravilnika o
financiranju športa v Občini Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 70/03 in 45/08) in
Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni
list RS, št. 10/06 in 101/07) objavlja Občina
Črna na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
športa v letu 2012
1. Naziv in sedež naročnika javnega
razpisa: Občina Črna na Koroškem, Center
101, 2393 Črna na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje
predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Črna na Koroškem
za leto 2012, ki jih upravičencem zagotavlja Občina Črna na Koroškem na podlagi
letnega programa športa za leto 2012 ter
Proračuna Občine Črna na Koroškem za
leto 2012.
Sofinancirali se bodo programi:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa;
– športna rekreacija;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
– specifične športne panoge,
– športna vzgoja odraslih s posebnimi
potrebami,
– posebne nagrade za izredne športne
dosežke
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– strokovne naloge (izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov, založniške in propagandne dejavnosti,
delovanje športne zveze).
4. Pogoji za udeležbo na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci programa športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črna na Koroškem;
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti;
– da imajo organizirano redno vadbo;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini in so registrirani v skladu
z Zakonom društvih;
– da občini dostavljajo redno poročilo
o realizaciji programa ter druge zahtevane
podatke.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: programi, ki se
sofinancirajo, se izvedejo v letu 2012. Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2012 morajo njihovi prejemniki porabiti najkasneje do 31. 12. 2012.
6. Vsebina letnega programa športa za
leto 2012 in obseg sredstev, ki jih zagotavlja
Občina Črna na Koroškem iz proračuna za
leto 2012: za izvajanje letnega programa
športa se izvajalcem v proračunu Občine
Črna na Koroškem za leto 2012 ter v skladu
s Pravilnikom o financiranju športa v Občini Črna na Koroškem zagotavljajo sredstva
po postavki 180019, pod kontom 412000, v
višini 47.280,00 €.
7. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti z datumom oddaje do najkasneje do 6. 7.
2012 ali na sedežu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem,
do najkasneje 12. ure tega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Vloge pošljejo prosilci do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in z oznako: »Ne odpiraj!
Javni razpis – šport 2012«.
Odpiranje ponudb bo opravila komisija
na sedežu naročnika.
8. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje
programov športa.
9. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe po sprejemu proračuna občine za
leto 2012.
10. Informacija o razpisni dokumentaciji
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem,
vsak delavnik, od 8. do 14. ure, ali na spletni
strani: www.crna.si
Dodatne informacije dobite na sedežu
Občine Črna, tel. 02/870-48-16.
Občina Črna na Koroškem

predpisanih obrazcih s prilogami, v skladu z
razpisno dokumentacijo.
9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: Komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in
vzdrževanja Tržnice Jesenice poda predlog
izbora koncesionarja županu, direktor občinske uprave Občine Jesenice pa izda upravno odločbo o podelitvi koncesije.
10. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah, z obvezno oznako na ovojnici:
»Ne odpiraj – ponudba – javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja
Tržnice Jesenice, št. 302-6/2012«. Ovojnica
s prijavo mora prispeti na naslov Občina
Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, do
vključno srede, 11. 7. 2012, do 12. ure. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
komisija za odpiranje prijavnih vlog ne bo
obravnavala in bodo s sklepom zavržene ter
neodprte vrnjene prijaviteljem.
11. Odpiranje prijav: Komisija bo v sredo,
11. 7. 2012, ob 15. uri, v sejni sobi Občine
Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, odprla vse v roku dostavljene prijave.
12. Rok za izbor koncesionarja: Komisija predlaga županu izbor koncesionarja
najkasneje v 30 dneh od odpiranja prijav,
direktor občinske uprave pa izda upravno
odločbo o izboru v 14 dneh od sklepa župana o izboru.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izboru koncesionarja
predvidoma v roku 60 dni od odpiranja ponudb.
14. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Jesenice,
(http://www.jesenice.si) in v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6,
Jesenice.
15. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom so dostopne na spletnih straneh
Občine Jesenice (http://www.jesenice.si) oziroma na tel. 04/586-92-60 (Jovičić Nataša).
Občina Jesenice

Ob-3020/12
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
s spremembami) ter 22. in 25. člena Odloka
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe

upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice
(Uradni list RS, št. 16/11), Občina Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: koncedent), objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe upravljanja
in vzdrževanja Tržnice Jesenice
1. Koncedent: Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, Jesenice.
2. Koncesijski akt: Odlok o predmetu in
pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja
in vzdrževanja Tržnice Jesenice je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/11, Odlok
o spremembi Odloka o predmetu in pogojih
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice pa v Uradnem listu
RS, št. 42/12.
3. Predmet javnega razpisa: podelitev
koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice
Jesenice, ki se bo opravljala na območju
novozgrajene tržnice na Stari Savi na Jesenicah.
4. Začetek in obdobje trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje največ 20 let. Trajanje koncesije se določi
v upravni odločbi o podelitvi koncesije in
koncesijski pogodbi. Koncesijsko obdobje
začne teči z dnem, ko koncesionar prične
izvajati dejavnost. Izbranemu koncesionarju bo koncedent za čas trajanja koncesijskega razmerja dal v rabo potrebno
infrastrukturo, namenjeno opravljanju dejavnosti. Začetek in trajanje koncesije je
odvisno od dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije.
5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis, in pogoji za izbor koncesionarja ter
način dokazovanja izpolnjenosti pogojev so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Merila za izbor koncesionarja so:
– ugodnosti, ki izražajo ekonomske in
socialne prednosti za koncedenta,
– celovitost koncepta upravljanja in trženja ter obseg trženjskih aktivnost na območju koncesije in širšem območju Stare Save,
– tehnična usposobljenost in finančna
zmogljivost,
– kadrovska in strokovna usposobljenost
oseb, ki je pomembna za izvajanje koncesije,
– celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe,
– rok za pričetek izvajanja gospodarske
javne službe.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
7. Finančno zavarovanje: skupaj s prijavo mora ponudnik predložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10.000,00 €, katere veljavnost ne
sme biti krajša od veljavnosti ponudbe in
– izjavo, da bo ob podpisu koncesijske
pogodbe predložil nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke na prvi poziv kot
garancijo za dobro izvajanje koncesionirane
dejavnosti v višini 10 % vrednosti od skupne višine prihodkov v petletnem obdobju, ki
mora biti veljavna pet let od sklenitve koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja za
naslednjih pet let.
8. Prijava na javni razpis mora biti napisana v slovenskem jeziku in predložena na
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Št. 352-0006/2012
Ob-3037/12
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) in na podlagi sklepa Stanovanjske
komisije, sprejetega na 4. redni dopisni seji,
dne 28. 5. 2012, Občina Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem objavlja
javni razpis
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
I. Predmet razpisa
1.1. Občina Črna na Koroškem (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo dveh
neprofitnih stanovanj v najem oziroma mo-
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rebitna druga sproščena oziroma izpraznjena stanovanja na območju občine v času
veljavnosti tega razpisa.
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. 04, ki leži v pritličju
stanovanjske stavbe, na naslovu Rudarjevo 19a, Črna na Koroškem, v velikosti
26,33 m2.
– stanovanje št. 09, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Center 21d,
Črna na Koroškem, površine 59,19 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.
V 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.
Stanovanja so predvidena na lokaciji Rudarjevo 19a in Center 21d v Črni na Koroškem in na posameznih drugih lokacijah.
Lastnik stanovanj je Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem. 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:
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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 m2 do 45 m2

nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko

nad 55 m2 do 65 m2

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

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.
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;

Povprečna neto
plača v Sloveniji v
letu 2010 (v €)
987,34
Velikost
gospodinjstva
1 ‐ člansko
2 ‐ člansko
3 ‐ člansko
4 ‐ člansko
5 ‐ člansko
6 ‐ člansko

– 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

LISTA A
%
90%
135%
165%
195%
225%
255%

Meja
dohodka v €
do
888,61
1.332,91
1.629,11
1.925,31
2.221,52
2.517,72

LISTA B
%
od
90%
135%
165%
195%
225%
255%

Meja dohodka v €
do
200%
250%
315%
370%
425%
470%

nad
888,61
1.332,91
1.629,11
1.925,31
2.221,52
2.517,72

do
1.974,68
2.468,35
3.110,12
3.653,16
4.196,20
4.640,50

ŠTEVILO
ČLANOV člana
GOSPODINJSTVA
VREDNOST
DRUGEGA
Za vsakega
nadaljnjega
gospodinj- neprofitno
najemnino
ali lastnikPREMOŽENJA
ali solastnik ‐ 40% (v €)
stva se gornja lestvica nadaljuje na listi A s drugega stanovanja ali stanovanjske stavprištevanjem po 20 odstotnih
točk, na listi B be, ki ne presega vrednosti 40
% primerne1 ‐ člansko
15.148,80
pa s prištevanjem 25 2odstotnih
ga stanovanja, razen če je 18.515,20
stanovanje ali
‐ članskotočk.
2.4. Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanjska stavba po zakonu oddana v
3 ‐ člansko
stanovanj v najem morajo
poleg navedenih najem za nedoločen čas, z 23.564,80
neprofitno napogojev izpolnjevati 4
še‐ člansko
naslednje splošne jemnino;
27.604,48
pogoje:
– da prosilec ali kdo izmed članov go5 ‐ člansko
31.980,80
– da mesečni dohodki prosilčevega go- spodinjstva ni lastnik drugega premoženja,
6 ‐ne
člansko
35.347,20 staspodinjstva v letu 2011
presegajo gornje ki presega 40 % vrednosti primernega
meje določene v točki 2.3. tega razpisa;
novanja.
– da prosilec ali kdo izmed članov go2.4.1. Glede na število članov gospodinjspodinjstva ni najemnik neprofitnega sta- stva vrednost drugega premoženja ne sme
LISTA A
LISTA B
PREDNOSTNE
KATEGORIJE
novanja, oddanega
za nedoločen
čas in z PROSILCEV
presegati naslednjih zneskov:

1.
1.1
2.
3.

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

60
30
60
100

60
30
60
100

3 ‐ člansko
4 ‐ člansko
5 ‐ člansko
6 ‐ člansko

165%
195%
225%
255%

1.629,11
1.925,31
2.221,52
2.517,72
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ŠTEVILO ČLANOV GOSPODINJSTVA
1 ‐ člansko
2 ‐ člansko
3 ‐ člansko
Povprečna neto
4 ‐ člansko
plača v Sloveniji v
5 ‐ člansko
letu 2010 (v €)
6 ‐ člansko

165%
195%
225%
255%

315%
370%
425%
470%

1.629,11
1.925,31
2.221,52
2.517,72

3.110,12
3.653,16
4.196,20
4.640,50
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VREDNOST DRUGEGA PREMOŽENJA ‐ 40% (v €)

LISTA A

15.148,80
18.515,20
23.564,80
27.604,48
31.980,80
LISTA
B
35.347,20

Meja
dohodka v €
987,34
%
Meja dohodka v €
%
Opomba:
Kot osnova
za določitev vredga nasilja, PROSILCEV
ki zaradi nasilja v družini ne moreLISTA3.Ainvalidi inLISTA
družine
Bz invalidnim članom,
PREDNOSTNE
KATEGORIJE
Velikost
nosti primernega stanovanja se upošteva koristiti pravice do solastniškega deleža na
4. družina z manjšim številom zaposlenih
mlade
družine
(nobeden
od
staršev
več
kot
35
let,
vsaj
en
od hiši, sedoobseg nad
do in samo en zaposlen)
stanovanje,gospodinjstva
točkovano s 320 točkami, vre- stanovanjudo
ali stanovanjskih
(3 članska družina
dnost1.
točkeotrok)
2,63 EUR in površina stanova- stanovanjskega premoženja posebej evi5.
državljani
z daljšo delovno
dobo, ki so
60
60
1 ‐ člansko
90%
888,61
90% 200%
888,61 1.974,68
nja v povezavi s številom uporabnikov sta- dentira in upošteva pri odločitvi občine o brez stanovanja ali podnajemniki,
1.1slednje
kot razponov,
30 let)135%
novanja,
v (ne
višiniveč
gornjih
času najema
in višini najemnine.
2mladi
‐ člansko
1.332,91
135% 250% 1.332,91
6.30
ženske2.468,35
in ženske 30
z otroki, žrtve drupredvidenih za stanovanja s plačilom lastne
2.5. Na razpisu ne morejo sodelovati:
žinskega
nasilja
2.
družina
z
večjim
številom
otrok
‐
najmanj
trije
otroci
60
60
‐ člansko
165% – tisti, ki1.629,11
165%
315% 1.629,11
3.110,12
udeležbe in3varščine.
jim je bilo v času
do uveljavitve
Skladno z določili 4. člena pravilnika,
Za3.
vsakega
nadaljnjega
člana se
površistanovanjskega
zakona 195%
v letu 1991
že do- 1.925,31
in družine
z invalidnim
članom
100 določa
100 pogoje in sirazpisnik
še dodatne
4invalidi
‐ člansko
195%
1.925,31
370%
3.653,16
na lastniškega stanovanja poveča za 3 m², deljeno družbeno stanovanje in so po skle- cer: stalnost bivanja v Občini Črna na Korozaposlenih
(3 članska
družina
in 2.221,52 4.196,20
z manjšimseštevilom
5družina
‐ člansko
225%
225%
425%
vrednost lastniškega
stanovanja
poveča
pu
sodišča2.221,52
stanovanjsko
pravico
izgubili;
škem, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da
za 1.514,88
EUR, najvišja
vrednost drugega
– tisti, ki jim je bila najemna pogodba, so upravičeni
1
zaposlen)
60 4.640,50
60 dobe bivanja
4. 6samo
do točkovanja
‐
člansko
255%
2.517,72
255%
470%
2.517,72
premoženja pa se poveča za 2.019,84 EUR. sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča
in sicer:
Glede lastništva premoženja prosilca in odpovedana iz krivdnih razlogov.
Stalno bivanje v Občini Črna na Koroostalih članov gospodinjstva, ki z njim stalIII. Kriteriji in merila za ocenjevanje staškem
državljani
z daljšonedelovno
dobo, ki insosocialnih
brez stanovanja
ali
no prebivajo,
se v premoženje
všteva novanjskih
razmer prosilcev
nad 5 do 10 let
20 točk
vrednost
prostorov (moški
in opreme
3.1. Prednostna
podnajemniki
13dolet, ženske
12 let) lista upravičencev za
5. poslovnih
10010 do 15 let 100 40 točk
nad
celotne vrednosti primernega
stanovanja,GOSPODINJSTVA
oddajo neprofitnih stanovanj
v najem bo seŠTEVILO
ČLANOV
VREDNOST
DRUGEGA
PREMOŽENJA
‐
40%
(v €)
nad
ženske
in ženske
otroki
družinskega
nasilja
10015 do 20 let 100 60 točk
kolikor6.gre za
dejavnost,
s katerozse
prosi- žrtve
stavljena
na podlagi
kriterijev, ki jih dolonad 20 let
90 točk
lec preživlja.
ča Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih sta‐ člansko
15.148,80
Doba
stalnega bivanja se točkuje na
Kolikor gre za prosilca invalida 1
oziroma
novanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,
podlagi
potrdila
Upravne
družino z invalidnim članom, se obDODATNI
34/04,
62/06, 11/09 in 81/11).
LISTA
A18.515,20
LISTA
B enote Ravne na
POGOJI
2predlo‐ člansko
žitvi ustreznih dokazil do celotnih dohodkov
Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka, Koroškem, Krajevni urad Črna na Koro* Izobrazba
(visoka,
univerzitetna,
magisterij,
doktorat)
/ 23.564,80
50,101,
60, Črna
70, 80
Center
na Koroškem.
3 invalid
‐ člansko
gospodinjstva
odšteje znesek,
ki ga
se v skladu
s 6. členom
pravilnika upošte- škem,
3.2.
Prednostne50,
kategorije
prosilcev in
prejema
določenih
pripomočkov,
ki vajo še naslednje prednostne kategorije
* za nakup
Udeležba
na prejšnjih
razpisih
50,
60
60
4 ‐ člansko
27.604,48
dodatni
pogoji se za posamezno listo A ozijih potrebuje zaradi invalidnosti.
prosilcev:
roma 31.980,80
listo B točkujejo z naslednjo višino
Kolikor gre za prosilca/prosilko 5
oziroma
‐ člansko 1. mlade družine in mladi,
točk:
prosilca/prosilko z otrokom, žrtev družinske2. družine z večjim številom otrok,

6 ‐ člansko

35.347,20

LISTA A
PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV
mlade družine (nobeden od staršev več kot 35 let, vsaj en
1. otrok)
60
1.1 mladi (ne več kot 30 let)
30
2. družina z večjim številom otrok ‐ najmanj trije otroci
60
3. invalidi in družine z invalidnim članom
100
družina z manjšim številom zaposlenih (3 članska družina in
60
4. samo 1 zaposlen)

5.
6.

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

100
100

LISTA B
60
30
60
100
60

100
100

LISTA A
LISTA B
/
50, 60, 70, 80
50, 60
50, 60
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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 udeležbe, 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 8. 6. 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.
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Prosilci morajo oddati vloge z vsemi dokazili do vključno 26. 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 26. 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 – v 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,
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 vlo-
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ge 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 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.: 02/87048-13 (Jasmina Omerović).
Občina Črna na Koroškem
Št. 330-23/2012
Ob-3047/12
Na podlagi 7. in 53. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– UPB4), določil Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in
Odloka o proračunu Občine Krško za leto
2012 (Uradni list RS, št. 18/12) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško

javni razpis
za sofinanciranje programov društev na
področju kmetijstva v Občini Krško
v letu 2012
Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– delovanja in programov društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne
ukvarjajo s komercialno dejavnostjo,
– informiranje in podajanje vsebin, povezanih z razvojem podeželja,
– izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju.
Podpora je namenjena za izvedbo:
– izobraževalnih vsebin splošnega pomena (splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikatov, okrogle mize, krožki,
strokovne ekskurzije, prenos znanj domače
obrti in ohranjanje običajev);
– predstavitev in promocija dejavnosti
društva: (zloženke, različne publikacije, objave v medijih);
– organizacija in predstavitev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali
mednarodnega pomena;
– materialnih stroškov, najem prostorov.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo registrirana
stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva,
združujejo kmetijske pridelovalce na območju Občine Krško in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– delujejo na območju občine in regije,
– so registrirani v skladu z Zakonom o
društvih,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo zakonodajo, ki jo
zahteva Zakon o društvih,
– izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del
te vloge, niso in ne bodo prejeli iz državnih
ali mednarodnih virov.
3. Višina razpoložljivih sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu za leto
2012 v okvirni višini 9.000 EUR na proračunski vrstici – 5002 – 4120.
4. Rok za črpanje sredstev: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2012,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
5. Splošna merila za ocenjevanje vlog.
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje
programa dela društva:
a. število članov društva,
b. program dela društva.
Višino dodeljenih sredstev se določi na
osnovi meril za ocenjevanje vlog, ki so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Upravičenci lahko pridobijo največ do
50 % nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa.
6. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in naslednje zahtevane
dokumentacije:
1. Prijavni obrazec, izjava o št. članov,
2. Kopija odločbe o vpisu društva v
register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
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3. Pregledno vsebinsko, terminsko in
finančno ovrednoten program za leto 2012,
potrjen na občnem zboru društva.
4. Pregledno realizacijo programa za
leto 2011, potrjeno na občnem zboru društva.
5. Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa.
6. Izjava vlagatelja, da ni prejel sredstev državnih in mednarodnih javnih razpisov.
Občina sofinancira programe dela lokalnega in regionalnega društva ter izvedbo
strokovnih vsebin v obdobju od zaključka
javnega razpisa v letu 2011, do zaključka
javnega razpisa za leto 2012.
7. Rok in mesto oddaje vlog
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
17. 9. 2012, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14,
8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in »Ne odpiraj« javni razpis – programi
društev na področju kmetijstva«.
8. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok
za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se
zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
Opomba: občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev župan Občine Krško s
sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani
tudi k podpisu pogodb.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni
od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi
odloči župan, njegova odločitev je dokončna. Dodeljena sredstva bodo izplačana v
letu 2012, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi zahtevka.
Zahtevek, poročilo o vsebini izvedbenega programa in pogodba morata biti dostavljeni na Občino Krško, najkasneje do
5. 11. 2012.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
Odlok o proračunu Občine Krško za leto
2012.
10. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Krško, www.krsko.
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si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ
14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda
Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od
8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 551-003/2012
Ob-3048/12
Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/12) in
Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 31/05)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2012
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih
programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne in
neprofitne organizacije, društva ter združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane
Občine Šmartno pri Litiji;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
izvedbo načrtovanih programov.
Pravne osebe z delovanjem na območju
več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje
člane oziroma uporabnike tudi iz območja
Občine Šmartno pri Litiji in v koliki meri je
program oziroma projekt namenjen njim.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor
– ocena kvalitete in realnosti programa,
jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela,
– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, vključenost strokovnih delavcev in
namen izvedbe programa,
– realnost izvedbe programa in finančna
konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in
oziroma udeležbo,
– reference – program se izvaja že dalj
časa oziroma se program izvaja na območju
občine že daljše časovno obdobje.
Ostala merila so navedena in podrobneje
razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
8.500,00 EUR kot določa Odlok o proračunu
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012, v skladu s prijavami in merili pa se bodo razdelila
na naslednja področja:
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a) humanitarni programi,
b) zdravstveni programi,
c) socialni programi.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2012
za programe/projekte za katere so bila dodeljena.
7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 10. 7. 2012 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri
Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
ali osebno v tajništvu občine, do 10. 7. 2012,
do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – sofinanciranje humanitarnih programov 2012«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo
predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev predloga, ki bo določen
v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma
prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po
prejemu poziva pozvani predlagatelji tega
ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu
razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z izbranimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini
Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh, www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini
Šmartno pri Litiji, soba 5, tel.: 01/8962-770,
e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-3077/12
Na podlagi določila 36. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) objavljajo
Občina Bled, Občina Gorje, Občina Kranjska Gora, Občina Železniki in Škofja Loka
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske
javne službe obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov v Občini Bled,
Občini Gorje, Občini Železniki, Občini
Kranjska Gora in Občina Škofja Loka
Naročniki: Občina Bled, Cesta svobode
13, 4260 Bled; Občina Gorje, Zgorje Gorje
6b, 4247 Zgorje Gorje; Občina Železniki,
Češnjica 48, 4228 Železniki; Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka.
1. Predmet koncesije: opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ob-

delave mešanih komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Bled,
Občini Gorje, Občini Železniki, Občini Kranjska Gora in v Občini Škofja Loka.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja:
petnajst let po sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije:
razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Bled – http://obcina.bled.
si/, Občine Škofja Loka – http://www.skofjaloka.si/, Občine Železniki – http://www.zelezniki.si/obcina/, Občine Gorje – http://www.
gorje.si/, Občine Kranjska Gora – http://obcina.kranjska-gora.si/,
5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali
priporočeno po pošti predložiti v določenem
razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.
Na prednji strani ovojnice morajo biti
navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis “Koncesija za ravnanje z odpadki”«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do
9. 7. 2012, do 11. ure.
Odpiranje prijav ni javno.
6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih
predpisane razpisne dokumentacije 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 razpisanega 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: Matjaž Berčon,
direktor občinske uprave Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, tel. 04/575-0113, epošta: matjaz.bercon@bled.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na
naslov: matjaz.bercon@bled.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine
Bled – http://obcina.bled.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 Bled
– http://obcina.bled.si/
Naročnik bo v tem primeru po potrebi
podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijavi-
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teljem 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 javne
službe (reference),
– kadrovske in tehnične zmogljivosti.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge
faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so
določeni v razpisni dokumentaciji.

žitvi 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 Bled
Občina Gorje
Občina Kranjska Gora
Občina Železniki
Občina Škofja Loka

V razpisni dokumentaciji so določeni tudi
pogoji za predložitev skupne vloge oziroma
skupne prijave.
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 predlo-
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Javne dražbe
Ob-3061/12
Narodna galerija, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, 86/10) in Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
34/11) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine, v k.o. 1737
Ljubljana – TABOR
1. a) Predmet prodaje je eno sobno stanovanje v Ljubljani, ki se nahaja v večstanovanjskem bloku na Pražakovi ulici 20, v IX
nadstropju, v skupni izmeri 50,32 m2, z balkonom (4,29 m2) ter shrambo v drugi kleti v
izmeri 2,8 m2. Stanovanje je v stavbi št. 1009,
k.o. 1737, ID 5647450.
b) Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodaja stvarnega premoženja.
c) Izklicna cena za stanovanje je
121.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je
500,00 EUR.
d) Varščina je: 12.000,00 EUR.
e) V elektronski zemljiški knjigi Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije pri tem stanovanju niso vpisane stvarne služnosti ali druga
bremena. Etažna lastnina je urejena.
f) Opis stanovanja: stanovanje se nahaja
v IX. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Pražakova ulici 20, Ljubljana. Neto tlorisna
površina stanovanja je 50,32 m2. Stavba, v
kateri se nahaja stanovanje, je priključena
na vse javne komunalne naprave v Ljubljani.
Električni, telefonski in internetni priključek je
kabelski, urejena so parkirišča. V stanovanju
je izvedeno razvodno omrežje, nameščeni so
radiatorji centralnega ogrevanja (toplovod).
2. Način, kraj in čas dražbe: javna dražba bo ustna, na naslovu: Narodna galerija,
Puharjeva 9, 1000 Ljubljana, postopek se bo
začel v četrtek, dne 28. 6. 2012, ob 11. uri.
3. Udeležba na javni dražbi in pogoji
Na javni dražbi stanovanja lahko sodelujejo tisti dražitelji, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji in, ki najpozneje
dve uri pred pričetkom postopka javne dražbe osebno ali po pooblaščencu prijavijo svojo
udeležbo in predložijo:
a) dokazilo o pravočasno plačanem znesku varščine za stanovanje in priloženo številko osebnega ali transakcijskega računa za
primer vračila varščine,
b) fotokopijo osebnega dokumenta (za
fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list pri DURS (za pravne osebe in
samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni
na dan dražbe),
c) davčno številko oziroma ID številko za
DDV,
d) matično številko (pravne osebe oziroma s.p.) oziroma EMŠO (fizične osebe) in
e) notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe
udeleži pooblaščenec.
Organizator bo ob pričetku javne dražbe
potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu vodje dražbe izločeni
iz postopka pred začetkom dražbe.

4. V izhodiščni vrednosti nepremičnin
niso vključeni stroški davka na promet nepremičnin po stopnji 2 % ter stroški v zvezi s
prenosom lastninske pravice, ki jih mora kupec poravnati po sklenitvi prodajne pogodbe
oziroma pred vpisom lastninske pravice v
zemljiško knjigo.
5. Stanovanje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, to je tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno.
6. Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje dan pred začetkom postopka javne dražbe, za stanovanje plačati varščino,
navedeno v tem razpisu, na TRR 011006030377028 pri UJP. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku/kupcu vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v roku
8 dni po končani dražbi.
7. Plačilni pogoji: kupec mora plačati kupnino v denarju. Plačilo celotne kupnine je
pogoj za pridobitev lastninske pravice, rok
plačila je 30 dan po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla. Če najugodnejši
ponudnik/kupec ne bo plačal kupnine v tem
roku, bo prodajni postopek razveljavljen in
varščina zadržana.
8. Dodatni pogoji:
a) Nakup stanovanja se opravi po sistemu
»videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake.
b) Prodajno pogodbo mora uspeli ponudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po
zaključku dražbe.
c) Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša
rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več
kot 15 dni. Če uspeli ponudnik tudi v podaljšanem roku ne bo podpisal prodajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v določenem
roku, bo pogodba razveljavljena, varščina pa
zapade v korist Narodne galerije.
d) Prodajalec bo izročil stanovanje v last
in posest, izdal zemljiškoknjižno dovolilo in
predlagal vknjižbo lastninske pravice takoj
po plačilu celotne kupnine, javnih dajatev in
stroškov. Vsa zemljiškoknjižna opravila si pridrži prodajalec.
9. Pravila dražbe:
a) Dražbo vodi od predstojnika zavoda
pooblaščeni uslužbenec ali zunanji pooblaščenec. Dražba je ustna. Draži lahko tisti, ki
je do začetka postopka javne dražbe plačal
varščino za stanovanje in to dokazal s pisnim
potrdilom.
b) Pooblaščenec dražitelja mora predložiti
notarsko overjeno pooblastilo.
c) Izklicna vrednost stanovanja oziroma
vsaka nadaljnja cena, se izkliče trikrat. Če
nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem,
se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila
izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat,
oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu
in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe
prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
f) Če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je stanovanje prodano za izklicno ceno.

g) Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, stanovanje ni prodano, če
eden ne zviša cene.
h) Če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno po
pogojih razpisa.
i) Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o
poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj
vodja dražbe.
10. Predstojnik zavoda oziroma pooblaščeni uslužbenec, ki vodi dražbo, s soglasjem predstojnika Narodne galerije, lahko
ustavi postopek prodaje stanovanja do sklenitve pravnega posla.
V tem primeru povrne Narodna galerija
dražiteljem vplačano varščino, brez obresti.
11. Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Narodne
galerije, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana, na tel.
01/241-54-00 (Marta Kovač), lahko tudi po
elektronski pošti: marta_kovac@ng-slo.si.
12. Ogled nepremičnine je možen po dogovoru.
Narodna galerija
Ob-3010/12
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, objavlja na
podlagi 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) v povezavi z
21. členom Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012
(Uradni list RS, št. 6/12) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Šmarje pri Jelšah za leto 2012,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti
Občine Šmarje pri Jelšah
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012,
ID številka za DDV: SI 31214908.
II. Predmet javne dražbe in izklicna cena:
Predmet prodaje so:
1. Stavbna zemljišča (1a in 1b), ki v naravi predstavljajo komunalno neopremljeno
stavbno zemljišče v poslovni coni Šmarje
zahod, kjer je z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje
pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04)
predvideno območje storitvenih, proizvodnih
in trgovskih dejavnosti ter območje eno in
dvostanovanjskih stavb. Predmetno zemljišče se nahaja na obrobju naselja Šmarje
pri Jelšah.
Investitor si mora potrebne priključke urediti sam na lastne stroške, v skladu s pogoji
pristojnih upravljavcev komunalne infrastrukture, ki jih je že pridobil prodajalec, in sicer:
– za napajanje poslovne cone Šmarje
zahod na omenjenih parcelah, je električna
energija na voljo na 20kV kablovodu pri Agipu, za priključitev objektov na distribucijsko
omrežje pa bo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo 20/0,4 kV in nizkonapetostne priključne vode.
– za zagotavljanje potrebnih količin vode
za gašenje, bo potrebna postavitev več hi-
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drantov, zaradi česar bo potrebno zagotoviti
nov cevovod, dimenzije minimalno fi 90 mm.
Dolžina novega cevovoda bo cca. 500 m.
– za ureditev odvajanja fekalnih odpadnih vod, bo potrebno zgraditi nov priključni
cevovod oziroma okoli 700 m ločene fekalne
kanalizacije.
– meteorne vode se bodo odvajale po
ločenem cevovodu v vodotok.
– za dovoz v poslovno cono se bo uporabljal obstoječ cestni priključek nekategorizirane lokalne ceste, ki poteka do več stanovanjskih hiš in ribnika. Na podlagi veljavne
zakonodaje je potrebno na glavni cesti G2107 urediti 3. pas.
a) stavbno zemljišče – parcele št. 19/4
(7119 m2), 19/2 (2390 m2) in 17/25 (796 m2),
v skupni izmeri 10.305 m2, k.o. 1201-Zadrže in
b) stavbno zemljišče – parcele št. 17/14
(3056 m2) in 17/30 (130 m2), v skupni izmeri
3186 m2, k.o. 1201-Zadrže.
2. Stavbno zemljišče par. št. 91/7, 91/10
in 91/12, k.o. Dvor, v skupni izmeri 1.690
2
m , ki v naravi predstavlja komunalno neopremljeno stavbno zemljišče v ulici Grajski
log - Šmarje pri Jelšah. Investitor si mora
priključke urediti sam na lastne stroške in
pridobiti potrebne pogoje in soglasja pristojnih upravljavcev komunalne infrastrukture.
Po zemljišču poteka fekalna kanalizacija in
vodovod na katera je možnost priključitev
objekta, ki bi bil grajen na tem zemljišču.
Služnostno pravico si bo občina vpisala v
zemljiško knjigo. Do parcele je možen dostop
z LC 406 060 (Dvor - Sotensko).
Predmetno zemljišče se nahaja med železnico, Dvorskim potokom in cesto v naselje
Dvor. Na podlagi določil Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 in
118/04) je zemljišče opredeljeno kot območje
eno in dvostanovanjskih stavb ter storitvenih,
proizvodnih in trgovskih dejavnosti. Prostorsko se ureja v skladu z določili Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS,
št. 69/93).
Zemljišče se nahaja v varovalnem pasu
železnice, lokalne ceste LC 406 060 in Dvorskega potoka.
Izklicna cena:
– k 1a). za komunalno neopremljeno
stavbno zemljišče v poslovni coni Šmarje zahod (stavbno zemljišče pod točko 1.a) znaša
301.000 €, ki ne vključuje 20 % DDV.
– k 1b). za komunalno neopremljeno
stavbno zemljišče v poslovni coni Šmarje zahod (stavbno zemljišče pod točko 1.b) znaša
83.500,00 €, ki ne vključuje 20 % DDV.
– k 2. za komunalno neopremljeno stavbno zemljišče v k.o. Dvor (nepremičnina pod
točko 2) znaša 32.110 €, ki ne vključuje 20 %
DDV.
V izklicni ceni za nepremičnine pod točko
1.a, 1.b in 2. je zajeta vrednost stavbnega
zemljišča brez komunalnega prispevka, ki
ga je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe. V
izklicni ceni niso zajeti stroški infrastrukturnih
priključkov. Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi
kupec sam.
Vse nepremičnine so bremen proste, prodajajo se po sistemu videno–kupljeno.
Vse nepremičnine so vpisane v zemljiško
knjigo.
III. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za vse nepremičnine je 200,00 EUR.

VIII. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o
predmetnih nepremičninah in informacije za
ogled nepremičnine, dobijo interesenti na
Občini Šmarje pri Jelšah, tel. 03/81-71-622,
kontaktna oseba mag. Zinka Berk.
IX. Ustavitev postopka
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti. V tem
primeru je prodajalka dolžna vrniti kavcijo
brez obresti.
X. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
34/11). Javna dražba in dražbena pravila so
objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri
Jelšah, www.smarje.si.
Občina Šmarje pri Jelšah

IV. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, prodajalka zadrži njegovo kavcijo.
– Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
– Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 013240100003720, odprt pri Upravi za javna plačila
RS. Plačilo celotne kupnine v prej postavljenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se
šteje prodajna pogodba za razdrto. Položena
kavcija se všteje v kupnino.
– Za stavbna zemljišča pod točko 1a, 1.b
in 2., bo kupec poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
notarsko overitev in strošek vknjižbe.
V. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 28. 6. 2012, v sejni
sobi Občine Šmarje pri Jelšah (drugo nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah, in sicer:
– Za dražbo nepremičnin pod točko 1.a
(parc. št. 19/4, 19/2 in 17/25 k.o. Zadrže) z
začetkom ob 12. uri,
– Za dražbo nepremičnin pod točko 1.b
(parc. št. 17/14 in 17/30 k.o. Zadrže) z začetkom ob 12.30,
– Za dražbo nepremičnine pod točko
2. (parc. št. 91/7, 91/10 in 91/12, k.o. Dvor) z
začetkom ob 13. uri.
Vsi kandidati se bodo morali najmanj
1 uro pred pričetkom posamezne dražbe izkazati z dokazili iz VI. točke te objave.
VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali
tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo v izvirniku, ki se
mora nanašati na predmet javne dražbe, pri
čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen
pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra v
izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
Organizator pred začetkom dražbe, preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne prijave.
VII. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10 % izklicne
cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah,
št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za
javna plačila RS z navedbo »plačilo kavcije
– javna dražba s pripisom predmeta dražbe«.
Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki
niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija vrne
brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne
dražbe.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec obdrži kavcijo. Kavcijo
prodajalec zadrži tudi v primeru, če ponudnik
odstopi od javne dražbe ali ne sprejme niti
izklicne cene.
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Št. 478-0066/2010
Ob-3060/12
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2,
5220 Tolmin, na podlagi 20. člena Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
55/09, 100/09 in 49/10), ki se uporabljata na
podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
86/10) in dne 27. 3. 2012 sprejetega Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Tolmin za leto 2012, ter sprejetega
Posamičnega programa prodaje gozda v k.o.
Podbrdo, objavlja
javno dražbo
za prodajo gozda v k.o. 2242 Podbrdo
1. a) Predmet prodaje je zemljišče z gozdom pri Podbrdu, ki je v naravi in po namenski rabi delno lesno proizvodni, delno
varovalni gozd na parceli št. 93/186 gozd, v
izmeri 1645 m2 in gozd, v izmeri 346973 m2,
k.o. 2242 Podbrdo (ID 5954164), ki je last
Občine Tolmin.
b) Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodaja stvarnega premoženja.
c) Izklicna cena za nepremičnino je
95.519,03 EUR, najnižji znesek zvišanja je
1000,00 EUR.
d) Varščina je: 9551,90 EUR.
e) Pravno stanje nepremičnine:
V elektronski Zemljiški knjigi Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije pri parceli št.
93/186, k.o. Podbrdo ni vpisanih stvarnih pravic, ki bi omejevale lastninsko pravico na nepremičnini. Nepremičnina ni v zakupu.
V tretjem odstavku 47. člena Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98
Odl. US: U-I-53/95, 24/99 Skl. US: U-I-51/95,
56/99 – ZON (31/00 – popr.), 67/02, 110/02
– ZGO-1, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10,
115/06, 110/07, 61/10 Odl. US: U-I-77/08-14,
106/10) je določeno, da ima ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena
ter predpisov, ki urejajo predkupno pravico
na zemljiščih, Republika Slovenija oziroma
pravna oseba, ki gospodari z gozdovi v lasti
Republike Slovenije, predkupno pravico pri
nakupu gozdov v kompleksu, večjem od 30
hektarjev. Ta pravna oseba mora v primeru
zemljišč, ki se nahajajo na zavarovanih območjih po predpisih s področja ohranjanja
narave, pridobiti mnenje ministrstva, pristoj-
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nega za ohranjanje narave, ki se šteje za
izjavo iz 84. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 in 61/06). Na
podlagi 47. člena Zakona o gozdovih imajo
lastniki, katerih zemljišča mejijo na gozd, ki
se prodaja, prednostno pravico pri nakupu
tega gozda (drugi odstavek).
Za določitev pravice do nakupa prodajalka, za primer, da Republika Slovenija svoje
predkupne pravice ne uveljavi, v skladu z
drugim odstavkom 23. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih objavlja postopek javne
dražbe. Prodaja na podlagi metode javne
dražbe bo potekala tudi pod pogoji III. poglavja (od 17.–25. člena) Zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB
2) v zvezi s 47. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98, 67/02,
110/02, 115/06 in 110/07).
Iz potrdila Občine Tolmin, Oddelka za
okolje in prostor z dne 17. 5. 2012 o namenski rabi zemljišča med drugim izhaja, da je
parcela št. 93/186, k.o. Podbrdo po osnovni
namenski rabi razvrščena kot del lesno proizvodni gozd, del kot varovalni gozd. Občina
Tolmin na navedenem zemljišču ne uveljavlja
predkupne pravice in začasnih ukrepov za
zavarovanje.
Od 11. februarja do 15. marca 2010 je
bil javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljsko
poročilo. OPN na novo opredeljuje namensko
rabo zemljišč in prostorske izvedbene pogoje.
Po delu zemljišča poteka markirana planinska pot, za katero velja Zakon o planinskih poteh (Uradni list RS, št. 61/07). Ker sta
ob planinski poti sosednji parceli z manjšima objektoma in prežo, bo kupec za dostop
do objektov zaprošen za priznanje oziroma
ustanovitev ustrezne služnostne pravice.
Na zemljišču je zgrajen del vodovoda za
naselje Petrovo Brdo – z zajetjem od izvira
Temrč. Občina Tolmin ima pravico neposredne rabe vode za oskrbo s pitno vodo iz tega
izvira na podlagi odločbe Agencije Republike
Slovenije za okolje št. 35527 – 64/2009 – 6
izdane dne 2. 9. 2011. Občina si pridržuje
služnost gradnje, uporabe, vzdrževanja in
upravljanja tega vodovoda. Služnostno pravico si bo občina sporazumno s kupcem vpisala v zemljiško knjigo.
f) Opis nepremičnine:
Navedeno zemljišče z gozdom leži na
valovitih južnih pobočjih gore Slatnik in se nahaja na nadmorski višini od 830 do 1300 m.
Pobočje je prepredeno s posameznimi jarki.
Povprečni nagib znaša 25 %. Kamnina je mešan grušč, tla so plitva do srednje globoka.
Spodnji del parcele je na površini 32,7676
ha gozd, na zgornjem delu je pašnik s posameznimi drevesi, v izmeri 2,0942 ha. Parcelo prečka planinska pot. Ob planinski poti
sta sosednji parceli z manjšima objektoma in
prežo, kar ni predmet tega postopka. Poleg
lesno proizvodne funkcije gozda so poudarjene še hidrološka funkcija, funkcija ohranjanja
biotske raznovrstnosti in turistična funkcija.
Ostale značilnosti so razvidne iz Zapisnika
o cenitvi gozda na parceli št. 93/186, k.o.
Podbrdo z dne 5. 4. 2012, ki ga je izdelal sodni cenilec za gozdarstvo in je dostopen na
sedežu Občine Tolmin.
2. Način, kraj in čas dražbe: javna dražba
bo ustna, na naslovu: Občina Tolmin, Ulica
padlih borcev 2, 5220 Tolmin, postopek se
bo začel v četrtek, dne 12. 7. 2012, ob 10. uri.
3. Udeležba na javni dražbi in pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo tisti dražitelji, ki najpozneje eno uro pred začetkom
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postopka, to je do 9. ure, dne 12. 7. 2012
prijavijo svojo udeležbo in predložijo:
a) dokazilo o pravočasno plačanem znesku varščine za zemljišče in priloženo številko osebnega transakcijskega računa za
primer vračila varščine,
b) dokazilo, da so v postopku pred
Upravno enoto Tolmin podali izjavo o sprejemu ponudbe po 20. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih,
c) fotokopijo osebnega dokumenta (za
fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list pri DURS (za pravne osebe in
samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni
na dan dražbe),
d) davčno številko oziroma ID številko
za DDV,
e) matično številko (pravne osebe oziroma s.p.) oziroma EMŠO (fizične osebe),
f) izjavo (velja za pravne osebe), da niso
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije in
g) notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec dražitelja.
Udeleženec javne dražbe lahko podatke
in izjavo pod alinejami d), e) in f) prejšnjega odstavka poda na svoji lastni listini. Za
resničnost izjav je udeleženec kazensko in
materialno odgovoren.
Organizator bo pred pričetkom javne
dražbe potrdil vse pravilne in pravočasne
prijave.
Interesenti, ki ne bodo predložili zahtevanih dokazil, bodo po sklepu vodje dražbe
izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.
Ob pogojih iz prejšnjih odstavkov lahko
na javni dražbi sodelujejo le osebe, ki lahko
pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in
drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti).
Na javni dražbi kot dražitelj ne more sodelovati oseba, navedena v 40. členu Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin, to je cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo in z njimi
povezane osebe (sorodstvena razmerja ali
druga razmerja), ki lahko zbudijo dvom v nepristranskost pri opravljanju funkcije cenilca
ali osebe, ki vodi javno dražbo.
4. V izhodiščni vrednosti nepremičnine
niso vključeni stroški cenitve, davek na promet nepremičnin po stopnji 2 % ter stroški v
zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih
mora kupec poravnati po sklenitvi prodajne
pogodbe oziroma pred vpisom lastninske
pravice v zemljiško knjigo.
5. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil
najvišjo ceno nad izklicno ceno.
6. Udeleženci javne dražbe morajo najpozneje en dan pred dražbo, plačati varščino navedeno v tej objavi na enotni zakladni
račun, št. 01328 – 0100014970 Proračun
Občine Tolmin, z navedbo »varščina za nakup gozda v k.o. Podbrdo«. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku/kupcu vračunana
v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v
roku 3 dni po končani dražbi.
7. Pravila dražbe:
a) Dražbo vodi od župana pooblaščeni
uslužbenec ali komisija, dražba je ustna.
Draži lahko tisti, ki izpolni pogoje za udeležbo na dražbi, navedene v 3. točki te
objave.
b) Pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo.

c) Izklicna vrednost nepremičnine oziroma vsaka nadaljnja cena, se izkliče trikrat.
Če nobeden od udeležencev javne dražbe
navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki
je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana
trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi,
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno nad izklicno ceno.
f) Če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, so nepremičnine prodane za
izklicno ceno.
g) Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnine niso prodane, če
eden ne zviša cene.
h) Če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno po
pogojih razpisa.
i) Dražba se bo štela za neuspešno, če ne
bo dosežena niti izklicna cena.
j) Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o
poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj
vodja dražbe.
k) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
55/09, 100/09 in 49/10).
8. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine: kupec mora plačati kupnino, javne dajatve in stroške cenitve v denarju. Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev
lastninske pravice, rok plačila je 30 dan
po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v
roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla. Če najugodnejši ponudnik/kupec ne bo plačal kupnine v tem
roku, bo prodajni postopek razveljavljen
in varščina zadržana.
9. Drugi pogoji:
a) Prodaja nepremičnine se opravi po sistemu »videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake.
b) Prodajno pogodbo mora uspeli dražitelj
s prodajalko skleniti v 15 dneh po prejemu
obvestila pristojne upravne enote o sprejemu ponudbe. Če uspeli dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku, mu lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži
njegovo varščino.
c) Če uspeli dražitelj tudi v podaljšanem
roku ne podpiše prodajne pogodbe, bo postopek razveljavljen, varščina pa zapade v
korist Občine Tolmin.
d) Kupec mora takoj, najpozneje pa v
roku 7 dni od podpisa pogodbe podati vlogo za odobritev pravnega posla na Upravno
enoto Tolmin.
e) Prodajalec bo izročil nepremičnino v
last in posest, izdal zemljiškoknjižno dovolilo
in predlagal vknjižbo lastninske pravice takoj
po plačilu celotne kupnine, javnih dajatev in
stroškov. Vsa zemljiškoknjižna opravila si pridrži prodajalec.
10. Župan Občine Tolmin oziroma pooblaščeni uslužbenec ali komisija, ki bi vodila
dražbo, lahko s soglasjem župana Občine
Tolmin ustavi postopek razpolaganja s predmetnim zemljiščem do sklenitve pravnega
posla (pogodbe). V tem primeru Občina Tolmin povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne doku-
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mentacije ter morebitno vplačano varščino,
brez obresti.
11. Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu občinske
uprave Občine Tolmin v Ulici padlih borcev
2, Tolmin, na tel. (05)381-95-14 (Miran Mavri)
ali (05)381-95-18 (Simčič Davor), lahko tudi
po elektronski pošti: miran.mavri@obcina.tolmin.si ali davor.simcic@tolmin.si.
Ogled nepremičnine je možen po dogovoru.
Občina Tolmin

nin v njegovo izključno posest uporabniku
nepremičnin ne bo zaračunaval najemnine.
Obratovalne stroške v zvezi z uporabo nepremičnin bo v tem času nosil uporabnik.
8.4. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
8.5. Za dodatne informacije v zvezi z
ogledom nepremičnin ter za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe lahko pokličete na tel.
05/330-46-70.
9. Opozorilo: župan lahko do sklenitve
pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški
v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
10.1. Na javni dražbi lahko sodelujejo
pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.
10.2. Dražitelji morajo najkasneje do srede, 27. 6. 2012, do 14. ure, v zaprti kuverti z
napisom »Ne odpiraj, javna dražba – Opatje
selo«, na naslov Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, priporočeno po
pošti ali osebno v tajništvu oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske državljane, v kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajajo institucije v njeni državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe oziroma s.p.-je. Kolikor takega potrdila na more pridobiti pa mora priložiti
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih 6 mesecih ni imela
blokiranega TRR),
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence
(s.p.), star največ 30 dni,
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– potrdilo o plačani varščini s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine.
10.3. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali
gornjih pogojev bodo po sklepu komisije, ki
bo vodila dražbo, izločeni iz postopka.
10.4. Kupoprodajna pogodba bo sklenjena z uspelim dražiteljem oziroma morebitnim predkupnim upravičencem, navedenem v 23. členu ZKZ, najkasneje v 15 dneh
po prejemu obvestila Upravne enote Nova
Gorica o tem, kdo od navedenih je sprejel
ponudbo v skladu z ZKZ.
10.5. Vse stroške v zvezi s prenosom
lastninske pravice (notarska overitev pogodbe, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača
kupec.
10.6. Nepremičnini bosta prodani po načelu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi kupoprodajne pogodbe
ne bodo upoštevane.
Občina Miren - Kostanjevica

Ob-3086/12
Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137,
5291 Miren, objavlja na podlagi 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 34/11)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Miren - Kostanjevica
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Miren - Kostanjevica, Miren
137, 5291 Miren.
2. Opis predmetov prodaje:
2.1. Predmet javne dražbe sta nepremičnini s parc. št. 3737/0, k.o. Opatje selo (poslovna stavba, v izmeri 254 m2, igrišče, v
izmeri 503 m2) in parc. št. 1925/2, k.o. Opatje
selo (igrišče, v izmeri 1.000 m2). Nepremičnini se prodajata skupaj in sta v celoti v lasti
Občine Miren - Kostanjevica.
2.2. Parcela št. 3737/0, k.o. Opatje selo,
na kateri stoji stavba nekdanje osnovne šole
v Opatjem selu, se nahaja v osrednjem delu
naselja Opatje selo, ob regionalni cesti Miren - Kostanjevica na Krasu. Na vhodnem
delu pred objektom je manjše lastno parkirišče. Po razpoložljivih podatkih je bil objekt
zgrajen okrog leta 1930 kot enonadstropen
in nepodkleten objekt z velikimi učilnicami in
visokimi višinami ter potrebnimi spremljajočimi prostori. Pred 25 leti je bilo pritličje adaptirano za otroški vrtec. Parcela je komunalno
opremljena. Po namenski rabi je opredeljena
kot obstoječe stavbno zemljišče.
2.3. Parcela št. 1925/2, k.o. Opatje selo,
se nahaja vzhodno od stavbe nekdanje šole
in je dostopna le preko parcele št. 3737/0,
k.o. Opatje selo. Trenutno se uporablja kot
igrišče otroškega vrtca. Po namenski rabi je
opredeljena pretežno kot obstoječe stavbno
zemljišče (95,5 % površine), delno kot prvo
območje kmetijskih zemljišč (4,5 % površine).
2.4. Na nepremičnini s parc. št. 1925/2,
k.o. Opatje selo obstaja predkupna pravica
v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2; v
nadaljevanju: ZKZ).
2.5. Obe nepremičnini sta obremenjeni s
stvarno služnostno pravico gradnje javnega
komunikacijskega omrežja ter pravico dostopa za potrebe njegovega obratovanja in
vzdrževanja.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
4.1. Za nepremičnini, ki sta predmet prodaje, je izklicna cena 200.000,00 EUR. Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
4.2. Davek na dodano vrednost po stopnji 20 % za nepozidano stavbno zemljišče
ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg
kupnine.

4.3. Davek na promet nepremičnin po
stopnji 2 % za pozidano stavbno zemljišče
oziroma kmetijsko zemljišče prav tako bremeni kupca.
5. Način in rok plačila kupnine:
5.1. Kupnina se plača v 8 dneh po izstavitvi računa, ki ga prodajalka izstavi kupcu nemudoma po pravnomočnosti odločbe Upravne enote Nova Gorica o odobritvi
pravnega posla.
5.2. Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo
možen na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga bo prodajalka izdala po prejemu
celotne kupnine.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Občini Miren - Kostanjevica,
Miren 137, 5291 Miren, v večnamenski dvorani v II. nadstropju, in sicer v četrtek, dne
28. 6. 2012, z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine:
7.1. Varščina za obe nepremičnini znaša
20.000,00 EUR in se plača na podračun proračuna prodajalke, št. 01275-0100014366,
odprt pri Banki Slovenije, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Opatje selo.
7.2. Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, dražiteljem, ki na
dražbi niso uspeli pa bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
7.3. V primeru, da bo ponudbo za prodajo nepremičnin s parc. št. 3737/0 in
1925/2, obe k.o. Opatje selo, v času njene
objave na oglasni deski oziroma spletni
strani Upravne enote Nova Gorica, sprejel
kateri od predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu ZKZ, bo varščina brezobrestno vrnjena tudi uspelemu dražitelju
v roku 15 dni od pravnomočnosti odločbe Upravne enote Nova Gorica o odobritvi
pravnega posla.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe:
8.1. Nepremičnini s parc. št. 3737/0 in
1925/2, obe k.o. Opatje selo je mogoče kupiti le skupaj.
8.2. V skladu z 20. členom ZKZ bo po
opravljeni javni dražbi ponudba za prodajo
navedenih nepremičnin 30 dni objavljena na
oglasni deski in spletni strani Upravne enote
Nova Gorica. Uspeli dražitelj je po opravljeni
javni dražbi in javni objavi ponudbe za prodajo
zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe Občine Miren - Kostanjevica, katere en
izvod pošlje priporočeno s povratnico oziroma
osebno dostavi Občini Miren - Kostanjevica,
Miren 137, 5291 Miren, en izvod pa pošlje
priporočeno s povratnico ali osebno dostavi Upravni enoti Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5102 Nova Gorica, v nasprotnem
primeru se njegova varščina zadrži.
V primeru, da bo pisno izjavo o sprejemu ponudbe Občine Miren - Kostanjevica
sprejel kateri od predkupnih upravičencev,
navedenih v 23. členu ZKZ, bo slednji pri
sklenitvi kupoprodajne pogodbe z Občino
Miren - Kostanjevica imel prednost.
8.3. Zaradi uporabe nepremičnin v
vzgojno-varstvene namene bo izročitev
le‑teh v neposredno posest lastnika – kupca opravljena v roku 6 mesecev od pravnomočnosti odločbe upravne enote o odobritvi pravnega posla. Kupec – lastnik se zaveže, da v obdobju do izročitve nepremič-

Stran

Stran

1282 /

Št.

43 / 8. 6. 2012

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Razpisi delovnih mest
Št. 110-22/2012
Ob-2998/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju
kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št.
64/01 in 59/02) v zvezi s 44. členom Konvencije o mirnem reševanju mednarodnih
sporov (Uradni list RS, št. 29/03 – MP, št.
126/03) razpisuje:
– prosto mesto članice ali člana Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v
Haagu.
Razpisni pogoji:
– univerzitetna diplomirana pravnica ali
univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto
vrhovne sodnice ali vrhovnega sodnika po
določbah zakona, ki ureja sodniško službo,
ali pogoje za izvolitev za sodnico ali sodnika
ustavnega sodišča,
– lastnost priznane strokovnjakinje ali
priznanega strokovnjaka za mednarodno
pravo,
– visok moralni ugled, nepristranskost in
neoporečnost,
– aktivno znanje obeh ali vsaj enega od
jezikov, ki se pri sodišču uporabljata kot delovni jezik: angleški ali francoski.
Mandat članice ali člana traja 6 let z
možnostjo ponovnega imenovanja. Pisne
prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,
Župančičeva ulica 3, Ljubljana, z obveznim
pripisom: »Za razpis št. 110-22/2012«.
Prijave je potrebno vložiti v 30 dneh po
objavi. K prijavi mora biti priložen tudi opis
strokovne dejavnosti po zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem
naslovu. Življenjepis in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je treba priložiti
v slovenskem jeziku in enem od uradnih
jezikov sodišča.
Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo
Ob-3011/12
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o
javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št.
63/07 – UPB3 in 65/08) objavlja Občina Mežica javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta
direktor občinske uprave.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
»podsekretar«.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem/druga stopnja,
– najmanj šest let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se

preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se štejejo 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. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij, doktorat ali zaključen specialistični
študij oziroma za eno leto, če ima opravljen
pravniški državni izpit.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo
vodstvene in organizacijske sposobnosti,
da poznajo delo z računalnikom v okolju
Windows in imajo opravljen vozniški izpit
B kategorije.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljena oziroma priznana strokovna izpita (državni izpit iz javne uprave in
strokovni izpit iz upravnega postopka). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat
strokovna izpita, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih,
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– neposredno vodenje občinske uprave,
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje opravljanja dela v občinski
upravi,
– odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
nalog v občinski upravi,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji.
Prijava mora vsebovati naslednje:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Mežica pridobi-

tev podatkov iz predhodne alineje iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da pisna prijava vsebuje
tudi kratek življenjepis in navedbo o tem,
katera druga znanja in veščine je kandidat
poleg formalne izobrazbe pridobil, vključno z
navedenima strokovnima izpitoma.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za določen čas, za
dobo petih let s polnim delovnim časom z
možnostjo ponovnega imenovanja. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Mežica, na Trgu svobode 1. v Mežici.
Formalno nepopolne in nepravočasne
vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki
jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava na javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto direktor občinske uprave«,
na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1,
2392 Mežica, in sicer v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje: Olga Vršič (tel. 02/82-79-356).
Občina Mežica
Št. 110-1/12-2/2
Ob-3012/12
Zdravstveni dom Dravograd objavlja po
sklepu Sveta zavoda z dne 25. 5. 2012 razpis za imenovanje
direktorja zdravstvenega doma za štiriletno mandatno obdobje.
Pogoji za prijavo:
– visoka strokovna izobrazba medicinske smeri,
– najmanj pet let izkušenj z vodenjem in
upravljanjem,
– program strokovnega dela in razvoja
zavoda za mandatno obdobje,
– znanje uradnega jezika.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v osmih dneh po objavi na
naslov: Zdravstveni dom Dravograd, Trg
4. julija 4, 2370 Dravograd, s pripisom Svet
zavoda – razpis.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
najkasneje v 15 dneh po odločitvi.
Zdravstveni dom Dravograd
Št. 1100-25/2012/2
Ob-3013/12
Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi prvega odstavka 118. člena Zakona o
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11
in 21/12 – ZDU-1F; ZDT-1) razpisuje
– prosto mesto vodje Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu.
Razpisni pogoji:
V skladu s tretjim odstavkom 117. člena
ZDT-1 je za vodjo državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki je ob prijavi
mlajši od 64 let in izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.
Prijavi je potrebno priložiti:
– življenjepis z opisom svoje strokovne
dejavnosti,
– program vodenja državnega tožilstva,
ki mora skladno s četrtim odstavkom 118.
člena ZDT-1 vsebovati zlasti oceno stanja
na državnem tožilstvu, oceno tveganj in
priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način zagotavljanja izvajanja politike
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pregona, področja prednostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in rokov
za dosego ciljev,
– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tretjega odstavka 117. člena ZDT-1.
Rok za prijavo je 30 dni od objave razpisa. Skladno z drugim odstavkom 117. člena
ZDT-1 vodjo okrožnega državnega tožilstva
imenuje Državnotožilski svet, na obrazložen
predlog ministra po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z
možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisne prijave z zahtevanimi prilogami se
pošlje na: Ministrstvo za notranje zadeve,
Direktorat za državno tožilstvo, Štefanova
2, Ljubljana, z oznako na ovojnici »Prijava
za 1100-25/2012«.
Ministrstvo za notranje zadeve

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z
opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o
izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev
na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje in javno upravo pridobiva podatek o
poslovni sposobnosti kandidata za sodniško
funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca
centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo

Št. 104/2012
Ob-3038/12
Svet Doma starejših občanov Ljubljana
Moste - Polje na podlagi 34. člena Statuta
Doma starejših občanov Ljubljana Moste-Polje in sklepa 14. seja Sveta doma z dne
30. 5. 2012, razpisuje delovno mesto
direktorice/direktorja Doma starejših
občanov Ljubljana Moste - Polje.
Kandidatka/kandidat za direktorico/direktorja doma mora poleg splošnih pogojev,
ki so določeni z zakonom izpolnjevati še
pogoje iz 56., 57., 69. člena Zakonom o
socialnem varstvu (Uradni list RS, 3/07),
uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – pop.,
41/07 – pop, 122/od US):
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu s 56. in 69. členom Zakona
o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj ali višja strokovna izobrazba v skladu s
57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu ter 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda oziroma mora le-tega
opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorice/ direktorja.
Mandat direktorice/direktorja traja pet
let.
Imenovana/imenovani direktorica/direktor sklene pogodbo o zaposlitvi s Svetom
doma za čas trajanja mandata.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o
izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, življenjepisom (kratek
opis dosedanjega dela) kandidati pošljejo v
15 dneh po objavi razpisa.
Od kandidatov pričakujemo tudi program
dela in razvoja za mandatno obdobje.
Pisne prijave naslovite na: Dom starejših občanov Ljubljana Moste – Polje, Ob
sotočju 9,1000 Ljubljana, z oznako (razpis
za direktorja).
Svet Doma starejših občanov
Ljubljana Moste - Polje
Št. 110-26/2012
Ob-3078/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo razpisuje
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09
in 33/11):
a) 3 prosta mesta okrožnih sodnikov
na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani in
b) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Zunanjem oddelku Delovnega in socialnega sodišču v Brežicah.
Razpisni pogoji:
K I/ a in b
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
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Druge objave
Št. 478-441/2011-24
Ob-3024/12
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) ter Zakonom o spremembah
in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS,
št. 37/12) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi
Komisija Ministrstva za obrambo RS, imenovana s sklepom, št., 478-441/2011-9, z
12. 1. 2012 (nad. pristojna komisija).
II. Vrsta pravnega posla: najem stvarnega premoženja.
III. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet najema je okrepčevalnica v vojašnici generala Maistra v Mariboru, ki se
nahaja v stavbi št. 1978, k.o. 659 Tabor, v
izmeri 212,33 m2, stoječi na zemljišču, parcelna št 1303/21, k.o. 659 Tabor.
Lastnik objektov: Republika Slovenija,
upravljavec: Ministrstvo za obrambo.
Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem
okrepčevalnice, za opravljanje gostinske dejavnosti.
Izhodiščna mesečna najemnina, brez
obratovalnih stroškov, določena na podlagi
uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti nepremičnin znaša 498,00 EUR.
IV. Informacije in ogled nepremičnine
Za podrobnejše podatke in informacije
glede predmeta javne ponudbe smo dostopni od dne 8. 6. 2012 do dne 22. 6. 2012
od 9. do 14. ure, na tel. št. 040/612-095 ali
031/686-345.
Ogled nepremičnine bo potekal dne
14. 6. 2012 in dne 18. 6. 2012, od 10. ure
do 12. ure. Udeleženci ogleda se morajo
predhodno najaviti. Za dodatne informacije
v zvezi z ogledom in najavo se obrnite na
Ministrstvo za obrambo, Vojašnica generala Maistra, Ramovševa ulica 2, Maribor, tel
040/612-095.
Objavo javnega zbiranja ponudb najemodajalec objavlja tudi na spletni strani,
www.mo.gov.si, skupaj z vzorcem najemne
pogodbe.
V. Pogoji najema:
1. Za nepremičnino se sklene najemna
pogodba za obdobje pet let.
2. Nepremičnine bodo oddane v najem
najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala
pristojna komisija. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika pa so sledeči:
– višina ponujene najemnine,
– opravljanje gostinske dejavnosti pod
naslednjimi pogoji:
• strežba hitro in vnaprej pripravljenih jedi
in brezalkoholnih pijač zaposlenim
• obratovanje v skladu s hišnim redom
naročnika,
• prepoved točenja alkoholnih pijač,
• prepoved oddaje v podnajem predmeta
ponudbe,

• dolžnost zavarovanja premičnih stvari,
ki so predmet najema,
• dolžnost najemnika za tekoče vzdrževanje prostorov, plačevanje obratovalnih
stroškov in drugih stroškov skladno z 49.
členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11),
• dolžnost najemnika, da po predhodnem
pisnem soglasju najemodajalca uredi prostore zaradi izvajanja gostinske dejavnosti
skladno z veljavnimi predpisi,
• registracija za opravljanje gostinske
dejavnosti.
3. Podpis pogodbe: izbranemu ponudniku se najkasneje v roku 15 dni po izbiri pošlje najemna pogodba in soglasje za
varnostno preverjanje v podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po
prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti
naročniku skupaj z izpolnjenim soglasjem
za varnostno preverjanje. Z najemnikom bo
sklenjena najemna pogodba, če bo dobil
pozitivno varnostno oceno. Če se ponudnik
v tem roku ne odzove na podpis pogodbe,
se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe
in se mu varščina ne vrne. V tem primeru
lahko naročnik pošlje v podpis pogodbo naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.
4. Plačilo najemnine: najemodajalec bo
za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino do 15 v mesecu za tekoči mesec. Najemnino za prvi obrok najema
bo najemnik dolžan poravnati v roku 15 dni
od izdaje računa, ki ga bo najemodajalec
izstavil po sklenitvi pogodbe (položena varščina se vrača po prenehanju pogodbe). V
primeru, da najemnina ni plačana v roku,
se pogodba šteje za razdrto in se vplačana
varščina obdrži.
5. Če je med prejetimi ponudbami več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– opravi s ponudniki dodatna pogajanja,
– pozove vse najugodnejše ponudnike k
oddaji nove ponudbe.
VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnine
v najem:
1. Ponudbe lahko predložijo fizične ali
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe
izkažejo s plačilom varščine v višini ene
izhodiščne mesečne najemnine (498,00
EUR) na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS, št. 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-00000,
2. Popolna pisna ponudba mora vsebovati: naziv ponudnika in njegov točen naslov,
matična številka, ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine, za katero daje ponudbo in ponujeno mesečno višino najemnine,
ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko transakcijskega računa
(št. banke in št. računa) za primer vračila
varščine,
– za s.p.: izpis podatkov iz Poslovnega
registra, izpis iz obrtnega registra,
– za gospodarske družbe: izpis podatkov
iz sodnega registra,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– dokazilo o zagotovljenih finančnih
sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki,
ki vodi TRR,

– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
pogoje najema,
– navedbo veljavnosti ponudbe oziroma
vezanosti ponudnika na dano ponudbo (ponudba mora veljati najmanj 60 dni od oddaje
ponudbe).
VII. Postopek:
1. upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
Ljubljana, do vključno dne 22. 6. 2012 do
14. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti
navedeno: »Ne odpiraj, ponudba za najem
nepremičnin, SGN-478-441/2011«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv
in naslov ponudnika,
2. pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje iz 2. točke/VI,
3. ponudbe pod izhodiščno najemnino ne
bodo upoštevane,
4. ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri,
5. ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
VIII. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem predstojnika postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo
v najem ustavi vse do sklenitve pravnega
posla.
IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) ter Zakonom o spremembah
in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS,
št. 37/12).
X. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih
ponudb: odpiranje ponudb bo potekalo v
prostorih Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, in sicer, dne
22. 6. 2012, z začetkom ob 14.30.
K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak
ponudnik oziroma pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo.
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo
Št. 154/2012
Ob-3023/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 in nadaljnji), Zakona o javnem
skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 72/10), ter v skladu s
Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10) in Splošnimi pogoji poslovanja
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
(www.jskd.si) ter pogodbe o izvajanju nalog javne službe v interesu Mestne občine
Maribor na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju:
JSKD) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov na
področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti na območju Mestne
občine Maribor, ki jih bo v letu 2012
sofinanciral Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (v
nadaljevanju: poziv Maribor PrP-2012)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva in področja
dejavnosti
Predmet poziva Maribor-PrP 2012 je sofinanciranje programov kulturnih društev in
njihovih zvez iz sredstev Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: programi), ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se
manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno
delo, ter kot statutarno določeno delovanje
organov društva;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge
javne kulturne prireditve) na enem ali več
področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja
kulturno društvo na neprofiten način in je v
interesu širše družbene skupnosti;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost,
literarna dejavnost, večzvrstna in strokovna
dejavnost.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, ki jih za predmet poziva Maribor PrP-2012 s proračunom
zagotavlja Mestna občina Maribor, znaša
31.000,00 €.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012
oziroma v rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2011 in 2012
(Uradni list RS, št. 96/10, 4/11).
4. Roki poziva: javni poziv Maribor PrP2012 prične teči 8. 6. 2012 in se zaključi
9. 7. 2012.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Maribor PrP-2012
obsega:
– besedilo poziva Maribor PrP-2012,
– prijavne obrazce: A (splošni podatki o
prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava programa – različno
za posamezna področja dejavnosti).
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva s sedežem na območju Mestne občine Maribor. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju
Mestne občine Maribor. Pravne osebe, ki so
program prijavile na katerikoli drug razpis
Mestne občine Maribor, do sredstev po tem
pozivu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega
javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen
je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže
v celoto.

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna
javnosti (npr. koncert, gledališka predstava,
plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da
se ujemajo skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov finančne zgradbe
programa ali projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Maribor PrP-2012 lahko
predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na
razpisnem področju;
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer na območju Mestne občine Maribor; to dokažejo
s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike
Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa
– dokument ne sme biti starejši od dvanajst
mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost.
Popolne vloge na poziv Maribor PrP2012 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec
B (podatki o delu društva), C (finančni načrt)
in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost!;
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih
obrazcih,
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge,
– je na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Maribor
PrP-2012 ugotavlja pristojni uslužbenec za
vodenje postopka, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani, da v določenem roku
vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev poziva. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
predložena po določilih prvega odstavka 10.
točke tega poziva.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov
javnega programskega poziva Maribor PrP2012 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila
so dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.
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10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Maribor, Pobreška cesta
20, 2000 Maribor, do 9. 7. 2012 oziroma
najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj! –
Vloga na poziv Maribor PrP-2012. Na zadnji
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo,
v katerem deluje več samostojnih sekcij,
lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom 2. in 3.
odstavka 7. točke tega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili poziva Maribor PrP-2012.
11. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta: Matija Varl, matija.varl@
jskd.si; 02/2342-117 (uradne ure po telefonu, vsak delovni dan od 10. do 12. ure);
Katarina Simončič, katarina.simoncic@jskd.
si; 02/2342-115 (uradne ure po telefonu,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure), Nežka
Šoštarič, nezka.sostaric@jskd.si; 02/2342110 (uradne ure po telefonu, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure).
12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva Maribor PrP2012 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD, www.jskd.
si, lahko pa jo predlagatelji med uradnimi
urami (vsak delovni dan med 9. in 12. uro)
dvignejo tudi na sedežu Območne izpostave JSKD Maribor, Pobreška cesta 20, 2000
Maribor ter na sedežu JSKD, Štefanova 5,
1000 Ljubljana.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Maribor PrP-2012, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah
obvestil v petnajstih dneh po zasedanju in
odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-3068/12
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d., Metelkova 7,
1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 42. člena
statuta in soglasja skupščine z dne 23. 12.
2011.
javno vabilo
k oddaji ponudb za večinski delež v
družbi Šport hotel Pokljuka d.o.o. v lasti
Družbe za spodbujanje razvoja TNP d.d.
Prodajalec: Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.,
Metelkova 7, 1000 Ljubljana.
Predmet prodaje: 74,7995 % delež v
družbi Šport hotel Pokljuka d.o.o., Goreljek
103, 4247 Zgornje Gorje, katerega knjigovodska vrednost je na dan 31. 12. 2011
znašala 1.107.690 EUR.
Prodajalec namerava prodati delež v
celoti in na podlagi tega oglasa vabi interesente, da sodelujejo v postopku javnega
zbiranja ponudb za nakup.
Ponudba za nakup mora vsebovati najmanj:
1. predmet ponudbe: nakup 74,7995 %
deleža v družbi Šport hotel Pokljuka d.o.o.;
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2. ponujeno ceno za delež: izražena
mora biti s točno določenim zneskom, izraženim v evrih;
3. način in rok plačila: z nakazilom na
račun prodajalca v roku, določenem v pogodbi o prodaji;
4. rok veljavnosti ponudbe: do vključno
31. 10. 2012;
5. prenos imetništva deleža: z dnem plačila vseh pogodbenih obveznosti.
Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Kratko obrazložitev razlogov za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb;
2. Izpisek iz sodne ali druge evidence,
ki izkazuje registracijo ponudnika pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu
države, v kateri ima ponudnik svoj sedež;
3. Nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke na prvi poziv v višini 10.000,00
EUR za resnost ponudbe.
4. Poslovno poročilo ponudnika za leto
2009, 2010, 2011 in računovodske izkaze
na dan 31. 3. 2012 ter izpis, iz katerega je
razvidna bonitetna ocena ponudnika.
5. Poslovni načrt razvoja družbe Šport
hotel Pokljuka d.o.o. v naslednjih treh letih
s projekcijami izkazov, ki bo poleg ostalega
vključeval tudi:
– znesek vloženih dodatnih lastniških
sredstev v družbo,
– načrt investicij s terminskim planom in
viri financiranja,
– število delovnih mest v družbi v posameznem letu.
Zavezujoče ponudbe morajo prispeti na
sedež Družbe za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d., Metelkova
7, 1000 Ljubljana, najkasneje do 19. 7. 2012
do 12. ure.
Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z
oznako: »Ne odpiraj – Ponudba šport Hotel
Pokljuka«.
Drugi pomembni podatki
Prodajalec se po prejemu ponudb lahko
odloči, da bo z enim ali več ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja z namenom skleniti
dokončno kupoprodajno pogodbo z najboljšim ponudnikom. Prodajalec lahko brez obveznosti, kadarkoli in brez navedbe razlogov, prekine postopek prodaje in pogajanj,
za kar ne nosi nobene odgovornosti.
Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji lastniškega
deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim
ponudnikom.
Podrobnejše informacije o predmetu prodaje in pogojih javnega zbiranja ponudb so
interesentom na razpolago kot Predstavitveni prospekt Šport hotel Pokljuka d.o.o.
na spletni strani, www.ssr-tnp.si.
Interesenti lahko zaprosijo za dostop do
podatkovne sobe. Zaprosilo je potrebno poslati pisno priporočeno po pošti, po faksu ali
elektronski pošti na spodaj naveden naslov.
V zaprosilu morajo biti navedeni identifikacijski podatki prosilca, ime kontaktne osebe
in njeni kontaktni podatki.
Dostop do podatkovne sobe bo omogočen interesentom pod dodatnim pogojem
predhodnega podpisa ustreznih izjav.
Prodajalec si pridržuje pravico, da nekaterim interesentom zaradi zaščite interesov družbe ne odobri možnosti pridobitve
prodajne dokumentacije in/ali dostopa do
podatkovne sobe.
Dodatne informacije so interesentom
na voljo pri osebi: doc. dr. Simon Čadež,
predsednik komisije za vodenje postopka

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prodaje kapitalske naložbe v družbi Šport
hotel Pokljuka d.o.o., tel.: (01)589-25-26 ali
(040)377-160, faks: 01/232-14-65, e-mail:
simon.cadez@ef.uni-lj.si.
Družba za spodbujanje razvoja TNP d.d.
Št. 1.6.-81/12
Ob-3072/12
Slovenske železnice, d.o.o., (v nadaljevanju: SŽ), Kolodvorska ulica 11, 1506
Ljubljana, na podlagi Pravilnika o ravnanju
z nepremičnim premoženjem družbe SŽ objavljajo
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin – počitniških
enot na Hrvaškem
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Barbariga pri Puli, apartma št. 37/104,
površine 36,99 m² z ložo, ki se nahaja v 1.
nadstropju počitniškega objekta P+1, zgrajenega leta 1980.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
SŽ evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi
Pula, na parcelni številki 7706, št. zk vl.
7311, k.o. Vodnjan, površine 115 m², v solastniškem deležu 1/2 od celote in na parcelni
številki 7938/4, št. zk vl. 7627, k.o. Vodnjan,
površine 13 m², v solastniškem deležu 1/4
od celote.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
57.000,00 EUR.
2. Mareda pri Novigradu, Mareda 9,
apartma št. 131, površine 37,19 m² z ložo
in teraso, ki se nahaja v 1. nadstropju počitniškega objekta P+2, zgrajenega leta
1986.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
SŽ evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi
Buje kot samostojni etažni del na parcelni
številki 1191/67, št. zk vl. 2892/19, k.o. Novigrad v lastniškem deležu 1/1.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
51.500,00 EUR.
3. Mareda pri Novigradu, Mareda 8,
apartma št. 214, površine 39,22 m² z teraso, ki se nahaja v 2. nadstropju počitniškega
objekta P+2, zgrajenega leta 1986.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
SŽ evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi
Buje kot samostojni etažni del na parcelni
številki 1191/42, št. zk vl. 3076/30, k.o. Novigrad v lastniškem deležu 1/1.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
52.000,00 EUR.
4. Červar –Porat pri Poreču, Pinot 3,
apartma št. 26, površine 37,50 m² z ložo in
dvoriščem, ki se nahaja v pritličju počitniškega objekta P+2, zgrajenega leta 1975.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
SŽ evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi
Poreč kot samostojni etažni del na parcelnih
številkah 868/7 in 868/25, št. zk vl. 3840/4,
k.o. Poreč v lastniškem deležu 1/1.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
55.000,00 EUR.
5. Červar –Porat pri Poreču, Park Motovun 3, apartma št. 121, površine 40,03 m²
z ložo, ki se nahaja v 1. nadstropju počitniškega objekta P+2, zgrajenega leta 1975.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina SŽ
evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi Poreč
kot samostojni etažni del na parcelni številki
865/97, št. zk vl. 281/21, k.o. Poreč v lastniškem deležu 1/1.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
54.500,00 EUR.
Nepremičnine so proste bremen. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet

nepremičnin, ki se ga zavezuje plačati kupec.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javnega
zbiranja pisnih ponudb. Pisno ponudbo
za nakup posamezne nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprti ovojnici na naslov:
Slovenske železnice, d.o.o., Področje za
nepremičnine, Kolodvorska ulica 11, 1000
Ljubljana, z oznako »Ponudba za nakup
nepremičnine – Ne odpiraj! – (navedba
enote pod zaporedno številko).
Rok za predložitev ponudb je 6. 7.
2012. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene na naslov: Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno dne 6. 7. 2012, do 15. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 10. 7. 2012
na sedežu SŽ, d.o.o. Steklena dvorana, s
pričetkom ob 9. uri.
Vsebina ponudbe
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, domače in tuje, ki izpolnjujejo pogoje za nakup nepremičnine v Republiki Hrvaški in ki pravočasno oddajo pisno
ponudbo, ki obsega naslednje podatke in
listine (posebej za vsako posamično nepremičnino – počitniško enoto):
– identifikacijski podatki (ime in priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma
matično številko, davčno številko) ter tudi
hrvaško OIB (osobni identifikacijski broj)
številko kolikor jo že ima,
– zaporedna številka nepremičnine iz
objave in druge natančne podatke nepremičnine za katero kandidirajo in dajejo
ponudbo,
– ponujena ceno v EUR, v absolutnem
znesku za posamezno nepremičnino, ki
ne sme biti nižja od navedene objavljene
izhodiščne prodajne cene,
– navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa ponudnika
(naziv banke in številka računa),
– fizične osebe morajo obvezno priložiti
fotokopijo dokumenta za identifikacijo (kopijo osebnega dokumenta), pravne osebe
morajo obvezno priložiti overjen izpis iz
sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki
priložiti priglasitveni list,
– potrdilo o plačani varščini,
– pisno izjavo ponudnika, da je seznanjen z zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine in, da se strinja z razpisnimi
pogoji.
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno–kupljeno”.
Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, ponujena cena pa izražena
v EUR.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden točen naslov ponudnika.
Ponudnik je dolžan do izteka roka za
oddajo ponudb plačati varščino v višini
10 % izhodiščne cene nepremičnine, za
katero je oddal ponudbo, in sicer namen
nakazila »varščina – (navedba enote pod
zaporedno številko)«, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun SŽ, št. 0292
3001 9346 887, odprt pri NLB, d.d. Plačana varščina se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
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Do roka za oddajo ponudb, ki je določen
s tem razpisom, lahko ponudnik dopolni oddano ponudbo.
Kupec s sodelovanjem v postopku javnega zbiranja ponudb potrjuje, da je seznanjen
s stanjem nepremičnine in se odreka odškodninskim zahtevkom iz naslova stvarnih
napak.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
posamezno nepremičnino bo odločala najvišja ponujena cena. V primeru prejema več
ponudb z navedbo iste kupnine, bodo ponudniki pozvani k dopolnitvi ponudbe – na
pogajanja.
Nepremičnina bo prodana ponudniku, za
katerega bo imenovana Komisija ugotovila,
da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s
sklepom poslovodstva SŽ izbran za najugodnejšega ponudnika.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najpozneje do 14. 8. 2012.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu
obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. V tem roku mora uspeli ponudnik
priskrbeti kopijo potrdila OIB (davčna številka na Hrvaškem) in notarsko overjeno
kopijo osebnega dokumenta, kolikor le ta ni
hrvaški državljan, žig notarske overitve pa
uradno prevesti v hrvaški jezik. V tem roku
mora uspeli ponudnik, ki ni hrvaški državljan, predložiti prodajalcu dokaz, da je ob
prilaganju mapne kopije, za namen vknjižbe
v statusu državljana EU, pri pristojnem urbanističnem organu RH zaprosil za izdajo potrdila o statusu parcele (dokaz, da se parcela
na kateri je stavba zgrajena nahaja v stavbni
coni) ter potrdila ministrstva za kulturo RH v
Zagrebu, da se nepremičnina ne nahaja v z
zakonom zaščitenem območju na katerem
je omejen promet z nepremičninami v korist
tujih pravnih ali fizičnih oseb. Prodajalec ob
objavi te ponudbe jamči, da so vse predmetne nepremičnine primerne za prodajo
državljanom EU.
Kolikor najugodnejši ponudnik oziroma
izbrani kupec v navedenem roku ne sklene
kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača
celotne kupnine, se prodajni postopek razveljavi, varščino pa obdrži prodajalec.
Stroške priprave pogodbe, sklenitve in
izvedbe vpisa v zemljiško knjigo nosi prodajalec.
Stroške zemljiškoknjižnega prenosa ter
plačilo davka na promet nepremičnin nosi
kupec.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti v
roku 15 dni od datuma izstavitve računa, po
sklenitvi pogodbe.
Nepremičnine bodo proste in na razpolago za primopredajo (za izročitev v uporabo
in posest) izbranim kupcem, po plačilu celotne kupnine. Počitniška enota pod zaporedno št. 1.) Barbariga pri Puli, apartma št.
37/104 bo zaradi zasedenosti prosta in na
razpolago za primopredajo po 1. 9. 2012.
Ponudniki so vezani na dano ponudbo
do 31. 10. 2012.
Prodajalec si pridržujejo pravico, da
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti, začeti postopek javnega zbiranja
ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli
ustavi. V primeru ustavitve postopka se
ponudnikom povrne varščina, v kolikor je
že bila vplačana.
Obveznost družbe Slovenske železnice,
d.o.o., da sklene s ponudnikom, ki pisno
ponudi najvišjo ceno, prodajno pogodbo, je
izključena.

Dodatna pojasnila lahko zainteresirani
ponudniki dobijo v Termoelektrarni Trbovlje
d.o.o., pri Marku Agrežu.
Rok za oddajo ponudb je 26. 6. 2012,
do 12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

III. Ogled nepremičnin in dodatne informacije
Nepremičnine si lahko ogledate po predhodnem dogovoru z Tanja Ovuka, tel. št.
00385/981/758-273. Ogled počitniške enote pod zaporedno št. 1.) Barbariga pri Puli,
apartma št. 37/104 je možen do 21. junija
2012.
Dodatne informacije o vsebini objave
lahko ponudniki pridobijo na telefonskih
številkah 00386/1/29-14-614 ga. Janja in
00386/1/29-14-293 ga. Maja.
Besedilo javnega zbiranja ponudb bo
objavljeno na spletni strani SŽ: http://www.
slo-zeleznice.si/sl/podjetje/nepremicnine/
razpisi.
Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 2111-12-0139
Ob-2994/12
Na podlagi drugega odstavka 4. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju
regije (Uradni list RS, št. 43/10), objavlja minister, pristojen za gospodarstvo, dan odobritve sheme državne pomoči:
Evropska komisija je dne 29. 6. 2011,
pod oznako C(2011)4446 konč. potrdila državno pomoč N 175/2010-Slovenija, Zapiranje Rudnika Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.
Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo
Št. 110-26/2012
Ob-3079/12
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09
in 33/11), Ministrstvo za pravosodje in javno
upravo objavlja
javni poziv
okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za
dodelitev enega okrožnega sodnika na delo
na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, s
predvidenim časom dodelitve treh let, za
potrebe Evidenčnega oddelka Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije, za področji
sodnega registra in insolvenčnega postopka.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3,
Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo
Št. 04/2012
Ob-3008/12
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, na podlagi 5.3 točke
svojega organizacijskega predpisa o izvedbi
postopkov naročil velike vrednosti, vabi ponudnike k oddaji ponudb za: dobava testnih
količin (2.000 ton) rjavega premoga za potrebe delovanja 125 MW premogovne enote
v TE Trbovlje d.o.o.
Naročnik bo pri vrednotenju upošteval
samo kompletne ponudbe.
Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo v
Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje pri Aniti Jerman, tel. 03/56512-50. Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti vsak delovni dan, od 8. do 12. ure.
Ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo tudi po pošti.
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Št. 3502-314/2012
Ob-2995/12
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, 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 sklepov Mestnega sveta Mestne občine
Celje z dne 13. 3. 2012 in 29. 5. 2012
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč v lasti
Mestne občine Celje
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
a) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 204/5 – travnik v izmeri 504 m2.
Zemljišče se prodaja kot celota, Zazidalni načrt Zgornja Hudinja (proj. št. 149/74 in
21/78-ZNG Celje, Uradni list SRS, št. 21/75
in 22/79) ga opredeljuje kot robno območje
zunanjih športno-rekreacijskih površin, kjer
ni mogoča gradnja objektov.
Mestna občina Celje si bo na zemljišču
pridržala služnost komunalnih vodov.
Izhodiščna cena zemljišča znaša 68,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 504 m2 34.272,00 EUR. V ceno ni vštet
DDV po predpisani stopnji 20 %.
b) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
označena s parc. št. 1465/3 – dvorišče, v
izmeri 726 m2 in neplodno, v izmeri 240 m2,
parc. št. 1462/1 (del) – neplodno, v izmeri
cca. 24 m2 in parc. št. 1481/14 – dvorišče,
v izmeri 63 m2.
Mestna občina Celje si bo na delu zemljišč pridržala služnost komunalnih vodov.
Zemljišče se prodaja kot celota, v skladu z ZN »Gospodarske cone« v Celju –ZN
Industrija sever (Uradni list SRS, št. 22/77,
in Uradni list RS, št. 14/99) predstavljajo
predmetne parcele zunanje manipulativne
površine z interno tirno mrežo. V skladu s
tolerancami je mogoča gradnja objektov za
potrebe osnovne gospodarske dejavnosti
(lesno-predelovalna dejavnost).
Izhodiščna cena zemljišča znaša 60,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1053 m2 63.180,00 EUR. V ceno ni
vštet 2 % davek na promet nepremičnin, ki
ga plača kupec.
c) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja
Predmet prodaje sta stavbni zemljišči
označeni s parc. št. 1323 (del) – igrišče, v
izmeri cca. 4780 m2 in parc. št. 1324/1 (del)
– pot, v izmeri cca. 1134 m2.
Zemljišče se prodaja kot celota in leži
znotraj območja, ki je glede na izvedbeni
prostorski akt: Zazidalni načrt Dolgo polje I
in CRC Golovec (Uradni list SRS št. 10/76,
14/86 in Uradni list RS, št. 57/98), območje
ŠRC Golovec, predvideno za zunanje nogometno igrišče in povezovalno pot znotraj
območja ŠRC Golovec.
Izhodiščna cena zemljišča znaša 105,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadra-
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turo 5914 m2 620.970,00 EUR. V ceno ni
vštet 2 % davek na promet nepremičnin, ki
ga plača kupec.
d) Lokacija v k.o. Ostrožno
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
označena s parc. št. 571/7 (del) – njiva, v
izmeri cca. 28 m2, parc. št. 571/6 – njiva, v
izmeri 37 m2, parc. št. 571/8 – njiva, v izmeri
616 m2, parc. št. 570/13 – travnik, v izmeri
407 m2, parc. št. 573/1 – njiva, v izmeri 7 m2,
parc. št. 571/9 – njiva, v izmeri 100 m2, parc.
št. 570/12 (del) – travnik, v izmeri cca. 303
m2, parc. št. 555/9 (del) – travnik, v izmeri
cca. 89 m2, parc. št. 553/21 (del) – travnik, v
izmeri cca. 21 m2, parc. št. 573/2 (del) – njiva, v izmeri cca. 114 m2, parc. št. 573/3 – njiva, v izmeri 368 m2, parc. št. 571/10 – njiva,
v izmeri 27 m2, parc. št. 570/14 – travnik, v
izmeri 41 m2, parc. št. 570/15 – travnik, v
izmeri 262 m2, parc. št. 555/10 – travnik, v
izmeri 256 m2, parc. št. 553/20 – travnik, v
izmeri 403 m2, parc. št. 570/19 (del) – njiva,
v izmeri cca. 67 m2, parc. št. 570/16 – njiva,
v izmeri 778 m2, parc. št. 570/18 (del) – njiva, v izmeri cca. 291 m2, parc. št. 570/17
– njiva, v izmeri 422 m2, parc. št. 570/20 –
njiva, v izmeri 1 m2 in parc. št. 570/21 (del)
– njiva, v izmeri cca. 26 m2.
Mestna občina Celje si bo na delu zemljišč pridržala služnost komunalnih vodov.
Zemljišče se prodaja kot celota in leži
znotraj območja, ki je glede na izvedbeni
prostorski akt: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dolgo
polje III – sever (proj. št. 06/04, IUP d.o.o.,
Celje, Uradni list RS, št. 12/05) namenjeno
za gradnjo večstanovanjskih objektov pod
št. 9 in 10 s pripadajočimi površinami (zelenice, parkirišče) in javnimi potmi.
Izhodiščna cena zemljišča znaša 135,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 4664 m2 629.640,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20 %.
3. Potrdilo o plačani varščini: ponudnik
mora plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene pod posamezno lokacijo na
transakcijski račun Mestne občine Celje,
štev. IBAN: SI56 012110100002855 MOC
proračun, SWIFT CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem na št. 28 75108-722100270032212, koda namena: OTHR, z navedbo
»plačilo varščine za javni razpis«.
4. Pogoji prodaje
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
b) Plačana varščina se bo uspelemu
ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
c) Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek, in se bo obračunal glede na
predložen projekt investitorja v upravnem
postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim
načrtom.
5. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
a) Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 1),
b) Ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene, določene pod posamezno lokacijo v 2. točki razpisa, na obrazcu
»Ponudba« (Priloga št. 2),
c) Priloge k ponudbi:
– dokazilo o plačani varščini,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
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– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 3 mesecev,
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS),
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS,
– izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu
pogojev ponudbe za prodajo nepremičnine«
(Priloga št. 3).
6. Drugi pogoji: ponudniki sami nosijo
stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
7. Način in rok plačila kupnine: celotno
kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo
prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi
pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami)
morajo ponudniki predložiti ali priporočeno
poslati v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj
– javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih
zemljišč« na naslov: Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 9, Celje. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe je 2. 7.
2012, do 10. ure. Kot pravočasne se bodo
štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele v tajništvo Oddelka za
okolje in prostor ter komunalo (II. nadstropje), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno
ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki
ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene
iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo
prispele po roku za oddajo ponudb iz 8.a.
točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko
ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje
vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do
odpiranja ponudb.
d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji stavbnih zemljišč z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.
e) Ponudba veže ponudnika do 31. 8.
2012 in do tedaj od nje ne more odstopiti
ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti.
f) Odpiranje ponudb bo javno in bo
opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih
knezov 9, Celje (II. nadstropje), 2. 7. 2012,
ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre
za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje
in nadzor postopka prodaje stvarnega in
finančnega premoženja MOC (v nadaljevanju komisija).
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi
upravljavec, v nasprotnem primeru lahko
upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.

h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo med
prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili
enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih
dni pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
9. Kontaktne osebe: vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo stavbnih zemljišč lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni
občini Celje, Oddelek za okolje in prostor
ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje,
tel 03/42-65-641 (Aleksandra Rezar) ali tel
03/42-65-604 (Renata Poteko).
Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje, www.celje.si.
Mestna občina Celje
Št. 6100-0001/2012-201
Ob-3006/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
št. 77/07 – UPB1 in naslednji), Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2 in naslednji), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99
in naslednji) in Pravilnika o sofinanciranju
programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št.
30/07) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih
objektov v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2012
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem, javno poziva lastnike oziroma
upravljavce kulturnih objektov k predložitvi
ponudb za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov, ki so v javnem interesu.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za vzdrževanje
kulturnih objektov.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu:
Javni in drugi zavodi ter druge pravne
osebe, ki imajo v lasti oziroma v upravljanju
objekte, ki se koristijo za javne namene in
so namenjeni izvajanju kulturnih dejavnosti,
ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– imajo izkušnje pri načrtovanju in izvedbi vzdrževanja kulturnih objektov,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, druge tehnične ter organizacijske
pogoje za izvajanje kulturnih programov
v kulturnem objektu ter imajo zastavljene
cilje za kvalitetno uresničitev zastavljenega cilja.
Ostali pogoji za pridobitev sredstev:
– Objekt oziroma prostor je namenjen
izvajanju kulturnih dejavnosti.
– Za vzdrževanje objekta oziroma prostora obstaja javni interes.
– Lastnik oziroma upravnik ima postavljene jasne cilje, ki izhajajo iz potreb objekta oziroma je njihovo vzdrževanje v interesu
Občine Ravne na Koroškem.
– Izdelan je prikaz realnih predračunskih
stroškov za izvedbo vzdrževalnih del glede
na namen in cilje izvedbe predvidenih vzdrževalnih del ter pričakovane rezultate.
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– Priložena so dokazila o deležih zagotovljenih drugih finančnih virov (lastna
sredstva, sponzorji, Ministrstvo za kulturo,
druge občine).
– Objekt je namenjen širši javnosti, lastnik omogoča izvajanje kulturnih prireditev
tudi drugim društvom.
Pri izboru bo upoštevan načrt vzdrževanja objekta ter zagotovitev vsaj 50 % sredstev po predračunu za vzdrževanje objekta.
V primeru hkratno obravnavanih prispelih
ponudb se bodo sredstva razdelila glede na
razmerje prijavljenih vzdrževalnih del.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev,
namenjenih temu pozivu, znaša 2.192 €.
6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj
realizirati najkasneje do 15. 12. 2012, na
podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi
programa.
7. Razpisni rok: javni poziv se začne
8. 6. 2012 in traja do razdelitve sredstev,
vendar največ do 31. 10. 2012.
8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti, po vrsti prispetja do razdelitve
razpoložljivih sredstev.
9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala strokovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat mesečno. Prispele vloge
do zadnjega v mesecu, bo komisija obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.
10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posameznega predlagatelja obvestil o odločitvi
glede podpore predlaganemu najkasneje v
30 dneh po oddaji popolne vloge.
11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči
o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča o
pritožbi,
– vzorec pogodbe,
– kriterije in merila za izbor,
– letni program kulture.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem,
pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan in na
spletnih straneh naročnika, www.ravne.si,
od dneva objave tega poziva do razdelitve
sredstev.
11.1. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik
v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v
predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo
dopolnil, se le-ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena s pripisom: »Ponudba – ne
odpiraj«, »Javni poziv – kultura – vzdrževanje kulturnih objektov – 2012« na naslov:
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
5, Ravne na Koroškem.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo
osebno v sprejemni pisarni naročnika ali
priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni,
da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in
kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v

– objekt oziroma prostor je namenjen
izvajanju mladinskih dejavnosti,
– za vzdrževanje objekta oziroma prostora obstaja javni interes,
– lastnik oziroma upravnik ima postavljene jasne cilje, ki izhajajo iz potreb objekta
oziroma je njihovo vzdrževanje v interesu
Občine Ravne na Koroškem,
– izdelan je prikaz realnih predračunskih
stroškov za izvedbo vzdrževalnih del glede
na namen in cilje izvedbe predvidenih vzdrževalnih del ter pričakovane rezultate,
– priložena so dokazila o deleži zagotovljenih drugih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, ministrstva, druge občine),
– objekt je namenjen širši javnosti, lastnik omogoča izvajanje mladinskih prireditev tudi drugim društvom.
Pri izboru bo upoštevan načrt vzdrževanja objekta ter zagotovitev vsaj 50 %
sredstev po predračunu za vzdrževanje
objekta. V primeru hkratno obravnavanih
prispelih ponudb se bodo sredstva razdelila glede na razmerje prijavljenih vzdrževalnih del.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša 4.000
€, od tega za:
5.1. vzdrževanje mladinskih objektov do
2.000 € ter
5.2. delovanje mladinskih svetov do
2.000 €.
6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj
realizirati najkasneje do 15. 12. 2012, na
podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi
programa.
7. Razpisni rok: javni poziv se začne
8. 6. 2012 in traja do razdelitve sredstev,
vendar največ do 31. 10. 2012.
8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti, po vrsti prispetja do razdelitve
razpoložljivih sredstev.
9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala strokovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat mesečno. V mesecu juniju, bo to 18. 6. 2012. V nadaljevanju bo
prispele vloge do zadnjega v mesecu komisija obravnavala na prvi seji v naslednjem
mesecu.
10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posameznega predlagatelja obvestil o odločitvi
glede podpore predlaganemu najkasneje v
30 dneh po oddaji popolne vloge.
11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave,
– višino sredstev v okviru javnega poziva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči
o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča o
pritožbi,
– letni program mladine,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem,
pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan in na
spletnih straneh naročnika www.ravne.si
od dneva objave tega poziva do razdelitve
sredstev.
11.1. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse

zvezi s tem pozivom je mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02 82 16 007, e-naslov: marija.
vrhovnik@ravne.si
Občina Ravne na Koroškem
Št. 6100-0001/2012-201
Ob-3007/12
Na podlagi Zakona o javnem interesu
v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št.
42/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07 in 61/08) in Pravilnika o vrednotenju mladinskih programov
in projektov lokalnega razvoja delovanja
mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Ravne (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 17/12) objavlja Občina Ravne
na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje vzdrževanja
mladinskih objektov in delovanja
mladinskih svetov v Občini Ravne
na Koroškem za leto 2012, v okvirni
višini 4.000 €
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem, javno poziva lastnike oziroma
upravljavce mladinskih objektov k predložitvi
ponudb za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov, ki so v javnem interesu ter
predstavnike mladinskih svetov k predložitvi
ponudb za sofinanciranje delovanja mladinskih svetov.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu ter določil
tega javnega poziva.
3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za vzdrževanje
mladinskih objektov
3.2. Finančna podpora za delovanje mladinskih svetov.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu
Javni in drugi zavodi ter druge pravne
osebe, ki imajo v lasti oziroma v upravljanju
objekte, ki se koristijo za javne namene in so
namenjeni izvajanju mladinskih dejavnosti
ter mladinski sveti ob pogoju, da:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo in imajo sedež v
Občini Ravne na Koroškem;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Ravne na Koroškem (mladi
od 15 do 29 let, kot je to določeno v 2. členu
Odloka o uresničevanju javnega interesa
na področju mladinske dejavnosti v Občini
Ravne na Koroškem);
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz
drugih virov;
– za izvedbo programov in projektov morajo zagotoviti najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov;
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in
projektov za preteklo leto;
– imajo izkušnje pri načrtovanju in izvedbi vzdrževanja mladinskih objektov ter
delovanja v skladu s programom kulture pod
točko 3.1..
Ostali pogoji za pridobitev sredstev
za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih
objektov:
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obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik
v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v
predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo
dopolnil, se le ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena s pripisom: »Ponudba – ne
odpiraj«, »Javni poziv – mladina 2012« na
naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo
osebno v sprejemni pisarni naročnika ali
priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni,
da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in
kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v
zvezi s tem pozivom je mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82 16 007, e-naslov: marija.
vrhovnik@ravne.si
Občina Ravne na Koroškem
Št. 478-0025/2012/1
Ob-3025/12
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
ter v skladu s Sklepom o letnem načrtu
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Vojnik za leto 2012 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Vojnik
1. Ime in sedež prodajalca – organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je naslednja nepremičnina: stanovanje
v k.o. Verpete.
Predmet prodaje je stanovanje- posamezni del št. 11 v 1. nadstropju objekta »stara
graščina«, stavba št. 437, k.o. 1051-Verpete
(ID 5794009), na naslovu Verpete 2, Frankolovo, vpisano v vložek št. 425/12, id. št.
11. E, v površini 64,41 m2. Posegi v objekt
so možni pod pogoji spomeniško varstvene
službe.
Izklicna
cena
stanovanja
znaša
22.300,00 EUR oziroma 346,42 EUR/m2.
V ceno ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:
a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
morajo prispeti na sedež prodajalca v zaprti
kuverti najkasneje do 27. 6. 2012, do 10.
ure na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica
8, 3212 Vojnik, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnin
Verpete«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
označen naziv in naslov ponudnika.
b) V ponudbi morajo ponudniki navesti
oziroma predložiti:
– naziv ponudnika (fizične osebe: ime
in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, matično številko, davčno številko, transakcijski račun, navedba

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zakonitega zastopnika oziroma podpisnika
pogodbe);
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodišče cene;
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od
30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo
sedež v RS;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS),
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10 %
od izklicne cene na račun Občine Vojnik,
odprt pri UJP Žalec, št. 01339-0100003082,
z navedbo »varščina – prodaja nepremičnin
Verpete«. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim,
ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez
obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
c) Stanovanje se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije
po sklenitvi pogodbe ne bodo mogoče.
d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
e) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju
ponudb.
f) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo izveden v skladu s 45. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07).
g) Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene v tem razpisu.
5. Čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v sredo, 27. 6. 2012, ob 12.
uri, v sejni sobi Občine Vojnik, Keršova ulica
8, Vojnik. Odpiranje bo javno. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo
vse ponudnike o izboru najugodnejšega
ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem
odpiranju ponudb. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri najugodnejšega ponudnika
upošteva načelo proste presoje.
6. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v roku 15 dni po opravljeni izbiri
najugodnejšega ponudnika, celotno kupnino
pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Občine Vojnik, št. 01339-0100003082,
odprt pri UJP Žalec, v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v tem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Občina
Vojnik bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo
za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo po prejemu celotne
kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi s
prodajo nepremičnin (plačilo davka, stroški
notarskih storitev, vknjižba lastninske pravice na svoje ime).
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo
pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče
podpisati.

7. Ustavitev postopka: prodajalec na
podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k
sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z
najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom
povrne plačana varščina v roku 8 dni brez
obresti.
8. Podrobnejše informacije: zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na tel. 03/7800-628 (Tanja Golec
Prevoršek). Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem telefonskem dogovoru.
Občina Vojnik
Št. 35200-01/2012
Ob-3049/12
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. 6/12) 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 36.450,00 €.
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 3.645,00 €. 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).
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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.
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 26. 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 26. 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

– šeste alineje 2. točke znaša 16.720,00
EUR,
– sedme alineje 2. točke znaša 3.520,00
EUR,
– osme alineje 2. točke znaša 99.810,00
EUR,
– devete alineje 2. točke znaša 92.250,00
EUR,
– desete alineje 2. točke znaša 5.910,00
EUR,
– enajste alineje 2. točke znaša 30.210,00
EUR,
– dvanajste alineje 2. točke znaša
115.440,00 EUR,
– trinajste alineje 2. točke znaša 34.140,00
EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
5. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«. Osnovni kriterij, po katerem se bodo vrednotile ponudbe je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali
več ponudnikov za isto parcelo ponudi isto
ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna
pogajanja.
6. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje pravne ali fizične osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske
unije oziroma imajo sedež v državi članici
Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje
s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu. Sedež
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
7. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10 % izhodiščne
cene na transakcijski račun Občine Kungota, številka 01255-0100008653, odprt pri
Upravi Republike Slovenije za javna plačila,
območna enota Slovenska Bistrica, ter obvezno navesti namen nakazila; varščina, pri
nakazilu pa navesti model 00, sklic 722100.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez obresti vrnjena v
roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
8. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, naziv in sedež
(OBR-1),
– podatke o odgovorni osebi ponudnika,
– matično številko ali EMŠO če gre za
fizično osebo,
– davčno številko,
– pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– višino ponujene cene, pri tem lahko
ponudnik navede enako ali višjo ceno od
izhodiščne cene, določene s cenitvijo,
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin se bo štela za neustrezno.
9. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine,
– pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev od zadnjega dne, določenega
za vložitev ponudbe, samostojni podjetniki
izpis iz registra, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– pisno izjavo, da so ponudniku jasne
vse točke iz tega razpisa ter da se z njimi
strinja in da sprejema razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba
(OBR-1).
10. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval
župan Občine Kungota. Odpiranje ponudb

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. 0076/2012
Ob-3054/12
Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota, na podlagi 22. člena Zakona o
stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) ter upoštevaje določb Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
100/09, 49/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Kungota
1. Navedba prodajalca: Občina Kungota,
Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota.
2. Predmet javnega razpisa je prodaja
nepremičnin in sicer:
1. parc. št. 697/41, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 706 m2, k.o. Zg. Kungota,
2. parc. št. 13/2. S, stavbišče, v izmeri
1.056 m2, k.o. Slatina,
3. parc. št. 153/1, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 974 m2, k.o. Plač,
4. parc. št. 128/10, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 570 m2, k.o. Plač,
5. parc. št. 128/12, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 599 m2, k.o. Plač,
6. parc. št. 128/13, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 836 m2, k.o. Plač,
7. parc. št. 128/14, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 176 m2, k.o. Plač,
8. parc. št. 66/14, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 3.327 m2, k.o. Plintovec,
9. parc. št. 66/16, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 3.075 m2, k.o. Plintovec,
10. parc. št. 66/28, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 197 m2, k.o. Plintovec,
11. parc. št. 66/29, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 1.007 m2, k.o. Plintovec,
12. parc. št. 66/32, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 3.848 m2, k.o. Plintovec,
13. parc. št. 66/34, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 1.138 m2, k.o. Plintovec.
3. Nepremičnine pod drugo točko od
prve do sedme alineje so stavbna zemljišča
po Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih
v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 89/03
in MUV, št. 16/08). Nepremičnine pod osmo
in vse do trinajste alineje so nezazidana
stavbna zemljišča po Odloku o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za poslovno
proizvodno cono Plintovec (MUV, št. 16/08).
Namembnost navedenih zemljišč in pogoji za poseg v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije, ki je na vpogled
na sedežu Občine Kungota, pri Svetovalcu
za okolje in prostor, Davorinu Pivcu.
4. Izhodiščna cena za zemljišča iz:
– prve alineje 2. točke znaša 35.300,00
EUR,
– druge alineje 2. točke znaša 15.840,00
EUR,
– tretje alineje 2. točke znaša 19.480,00
EUR,
– četrte alineje 2. točke znaša 11.400,00
EUR,
– pete alineje 2. točke znaša 11.980,00
EUR,
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bo vsakega 15 v mesecu (če gre za dela
prosti dan, pa naslednji delovni dan), ob 10.
uri, v sejni sobi Občine Kungota, Plintovec
1, 2201 Zg. Kungota. Nepravilne ponudbe
in ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu z
določili iz tega razpisa, pristojna komisija ne
bo upoštevala.
Odpiranje ponudb bo javno.
11. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo Občina Kungota sklenila pogodbo najkasneje 15 dni od prejema obvestila
o izboru. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Občina
Kungota zadržala njegovo varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
12. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel naslednje obveznosti, in sicer, da bo:
– v primeru, da bo za dostop do zemljišč
iz te ponudbe potreboval služnostno pravico, bo le to sam na svoje stroške pridobil od
lastnika služečega zemljišča.
– plačal komunalni prispevek Občini
Kungota,
– nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja,
– plačal elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev na že zgrajene ali nove komunalne naprave in objekte,
– dovolil prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali novega javnega infrastrukturnega
omrežja,
– nosil vse stroške eventuelnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov,
– nosil vse stroške odprave poškodb, v
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju,
– plačal pripadajoči davek na dodano
vrednost in stroške notarske overitve pogodbe. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po
plačilu celotne kupnine.
Te obveznosti so bistveni sestavni del
kupoprodajne pogodbe.
13. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. Dana
ponudba veže ponudnika tri mesece po izteku roka za oddajo ponudb. Ponudbe bo
obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom.
14. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od
sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
15. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najustreznejšim ali kateremkoli ponudnikom je izključena.
16. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov Plintovec
1, 2201 Zgornja Kungota, z oznako »Ne
odpiraj – ponudba za nakup parcele št.
…«. Na ovojnici mora biti naveden naziv
ponudnika.
17. Rok za oddajo ponudbe je do 14 v
mesecu, do vključno decembra 2012, do
12. ure.
18. Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.
19. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobite pri Jerneju Senekoviču,
na tel. 02/655-05-09 ali po elektronski pošti:
senekovic@kungota.si. Ponudbeni obrazec
(OBR-1) dobite na Občini Kungota oziroma
na občinski spletni strani, (www.kungota.si)
-prodaja nepremičnin.
Občina Kungota
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Na podlagi 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10), 12. poglavja Pravilnika o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08 in
99/09), Odloka o proračunu Občine Izola
za leto 2012 (Uradne objave Občine Izola,
št. 1/12) in sklepa župana Občine Izola, št.
410-126/2012, Občina Izola – Comune di
Isola objavlja
javni poziv
za sofinanciranje programov/projektov
v Občini Izola za leto 2012
Neposredni proračunski uporabnik: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola.
I. Predmet javnega poziva je sofinanciranje programov/projektov v Občini Izola v letu
2012 na naslednjih področjih:
Javni poziv – projekti s področja kulturnih
programov/projektov z naslednjimi vsebinami (okvirna vrednost sredstev 12.500 EUR):
– sofinanciranje kulturnega programa/
projekta na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti, ki se nanaša na izvedbo folklornega festivala,
– sofinanciranje programa/projekta oboa
fagot festivala.
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega programa, ne glede
na razdelitvena merila, ne more presegati
10.000,00 EUR.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni poziv
Javni poziv se nanaša na jasno in vnaprej določene kriterije in zahteve, ki jih mora
izpolnjevati predlagatelj programa ali projekta za sofinanciranje ali financiranje iz javnih
sredstev. Preko javnega poziva bodo financirani le tisti programi, ki te znane kriterije
in zahteve v celoti izpolnjujejo, in sicer po
vrstnem redu prispetja predlogov do porabe
sredstev. V postopkih izbire kulturnih programov in projektov, ki se (so)financirajo
na podlagi javnega poziva, se uporabljajo
določila Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10).
Na javni poziv se lahko prijavijo:
– pod prvo alinejo: izvajalci nacionalnega
kulturnega programa v delu, ki pokriva ljubiteljske kulturne dejavnosti, pravne osebe
zasebnega prava – nepridobitne organizacije, ki svojo dejavnost izvajajo na območju
Občine Izola,
– pod drugo alinejo: javni zavodi in druga
društva, ki izvajajo programe na področju
glasbene umetnosti.
Predlagatelji morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– izvajanje programa na območju občine Izola,
– predlagatelji lahko kandidirajo le s tistimi programi, za katere ne prejemajo v
zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih
sredstev,
– izpolnjevanje kadrovskih in prostorskih
pogojev za izvedbo programa,
– predlagatelji morajo zagotoviti sredstva
za sofinanciranje programov tudi iz drugih
virov,
– programi na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti morajo biti sofinancirani
tudi iz sredstev državnega proračuna.
Vsak prijavitelj lahko prijavi le en program. V primeru kršitve tega pogoja bodo

vse vloge prijavitelja izločene iz nadaljnje
obravnave.
Vsi prijavitelji morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– prijavljajo program, ki je predmet razpisa,
– izvajanje programa na območju Občine Izola,
– predlagatelji morajo imeti zagotovljene
kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo
programov,
– predlagatelji lahko kandidirajo le s tistimi programi, za katere ne prejemajo v
zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih
sredstev,
– imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa.
Program mora doseči najmanj 60 točk od
100 možnih točk.
III. Merila za izbor programov
Strokovna komisija bo obravnavala prijave po vrstnem redu prispetja in v skladu z
naslednjimi merili:
1. kakovost predlaganega programa,
2. finančna konstrukcija programa,
3. kakovost in izvirnost, s poudarkom na
obuditvi starih običajev,
4. dostopnost in odmevnost,
5. dosedanje delo oziroma reference,
6. opredelitev ustreznega načina evalvacije doseganja ciljev in rezultatov.
Merila za izbor programov so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IV. Vrednost sredstev
Vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za ta javni poziv, znaša okvirno
12.500,00 EUR.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2012 morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2012 v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
VI. Roki za predložitev prijav in način
predložitve prijav
Razpisni rok prične teči naslednji dan
po objavi javnega razpisa in se zaključi z
realizacijo vseh predvidenih sredstev na posamezni proračunski postavki oziroma najkasneje do 8. 7. 2012.
Prijavitelji morajo prijave oddati:
– po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 8. 7. 2012, na naslov Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola ali
– osebno v vložišče Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, najkasneje do
8. 7. 2012, do 12. ure.
Vsak prijavljen program mora biti poslan
ali predložen v zaprti ovojnici z oznako:
– v levem spodnjem kotu:
»Ne odpiraj – vloga: Javni poziv za sofinanciranje programov/projektov v Občini
Izola«,
– v levem zgornjem kotu naziv in naslov
prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene
prijave bodo izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene
prijavitelju.
VII. Datum odpiranja prijav in vsebina
prijav
Odpiranje prijav bo do v roku do 5 dni po
poteku roka za prijavo, in sicer predvidoma
10. 7. 2012. Odpiranje prijav ne bo javno.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
dospetja.
Strokovna komisija bo pregledala prispele prijave, ugotovila njihovo popolnost in
izpolnjevanje razpisnih pogojev. V primeru
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nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo bo komisija prijavitelje v roku
5 dni od odpiranja vlog, da vlogo v roku 5 dni
dopolnijo. Če prijavitelj v tem roku prijave
ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe, s katerimi bodo
opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Izola, http://www.
izola.si, ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo v vložišču na naslovu: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/66001-03, oziroma e-pošti: irena.zavrtanik@
izola.si.
Občina Izola

pa lahko to na stroške kupca naredi tudi
prodajalec.
7. Ponudnik, oblika in vsebina ponudbe:
7.1. Ponudbe lahko vložijo fizične in
pravne osebe, ki so po predpisih Republike
Slovenije lahko imetniki lastninske pravice
na teritoriju Republike Slovenije.
7.2. Na ovoju (kuverti) ponudbe mora
biti pripis: »Ponudba za nakup poslovnega
prostora – Ne odpiraj«.
7.3. Ponudba mora biti pisna.
7.4. Ponudba mora vsebovati: ime in priimek oziroma firmo kupca ter njegov naslov; matično in davčno številko; navedbo
nepremičnine, za katero se daje ponudba;
ponujena neto cena (kupnina).
7.5. Ponudbi mora biti priloženo:
7.5.1. potrdilo o državljanstvu fizične
osebe oziroma izpisek iz registra (Ajpes,
sodni register ipd.) za pravno osebo;
7.5.2. potrdilo o vplačani varščini (položnica, od banke potrjen izpisek ipd.).
7.6. Veljavnost ponudbe mora biti najmanj 60 dni. Če veljavnost ponudbe v ponudbi ne bo navedena, se bo štelo, da le ta
velja 60 dni od 29. 6. 2012 dalje.
7.7. Z vložitvijo ponudbe se šteje, da
ponudnik sprejema vse pogoje tega razpisa, tudi vsebino prodajne pogodbe. Predlog
prodajne pogodbe je objavljen na spletni
strani organizatorja tega zbiranja ponudb
(http://www.grosuplje.si/) v sklopu objave
tega razpisa.
8. Postopek izbire in sklenitve pogodbe:
8.1. Celoten postopek s prispelimi ponudbami (odpiranje, izbor, dražba idr.) vodi
s strani župana imenovana komisija.
8.2. Odpiranje ponudb bo 4. 7. 2012, ob
15. uri, v sejni sobi v pritličju Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje. Odpiranje
ponudb je javno.
8.3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
8.4. Občina Grosuplje si pridržuje pravico, da nobenega ponudnika ne izbere kot
najugodnejšega ponudnika oziroma, da tudi
z že izbranim najugodnejšim ponudnikom
ne sklene prodajne pogodbe.
8.5. Občina Grosuplje si pridržuje pravico, da kadarkoli do sklenitve prodajne
pogodbe ustavi ta postopek, pri čemer se
– ker ni stroška za prevzem razpisne dokumentacije – stroški ne povrnejo nobenemu
ponudniku.
9. Informacije o predmetih zbiranja ponudb ter ogledi
Informacije o stvarnem in pravnem stanju poslovnega prostora ter informacije o
ogledih (upoštevajoč dejstvo, da je poslovni
prostor oddan najemniku) dobijo interesenti
na Občini Grosuplje, Urad za splošne zadeve, do zaključka tega razpisa pri Urošu
Hribarju, tel. 01/78-88-769, vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure. Za ogled se
je treba dogovoriti.
Priloga: Predlog prodajne pogodbe (objavljen samo na spletni strani Občine Grosuplje).
Občina Grosuplje

Ob-3089/12
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, MŠ: 5880734,
ID št. za DDV: SI14067765, ki jo zastopa
župan dr. Peter Verlič (v nadaljevanju tudi
»prodajalec«).
2. Predmet zbiranja ponudb: poslovni
prostor št. 7, v 1. etaži z dvema kletema
št. 7, v 1. etaži, v skupni izmeri 60,93 m2,
Kolodvorska c. 5, Grosuplje, z id. št. 17831333-7 v podvl. št. 2090/7, k.o. 1783-Grosuplje-naselje (v nadaljevanju: poslovni
prostor).
3. Minimalna pričakovana kupnina:
minimalna oziroma najnižja pričakovana
cena (minimalna ponudbena cena) znaša
63.000,00 EUR neto.
4. Rok za oddajo ponudbe: ponudbo
je treba oddati najkasneje do 29. 6. 2012.
Šteje se, da je ponudba pravočasna, če je
najkasneje na prej navedeni dan oddana
v sprejemni pisarni (pritličje) Občine Grosuplje, Taborska 2, Grosuplje ali oddana
priporočeno po pošti.
5. Varščina
Ponudnik mora kot pogoj za veljavno
ponudbo najkasneje do poteka roka za vložitev ponudbe vplačati varščino za resnost
ponudbe na račun Občine Grosuplje, številka računa: SI56 0123 2010 0001 923, sklic
na številko SI00 2010-00, namen vplačila:
plačilo varščine za resnost ponudbe in sicer
mora biti višina varščine najmanj 10 % od
ponujene neto kupnine (kupnina brez davkov in stroškov).

Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
6. Pogoji prodaje:
6.1. Poslovni prostor se prodaja po načelu »videno–kupljeno«, zato morebitne reklamacije od vložitve ponudbe in vplačila
varščine ne bodo upoštevane.
6.2. Poslovni prostor je oddan v najem
s pogodbo za določen čas, to je do 31. 12.
2014, zato se le-ta prodaja obremenjen s to
najemno pogodbo.
6.3. Organizator tega zbiranja ponudb si
pridržuje pravico pogajanja s ponudnikom
za dosego višje cene.
6.4. Če bosta prispeli dve ali več popolnih ponudb za isto ceno in bo to najvišja
ponujena cena, bo v nadaljevanju s tema
ponudbenikoma oziroma ponudbeniki izvedena še dražba. Dražba bo izvedena
neposredno po odpiranju ponudb, če bosta oziroma bodo prisotni vsi ti ponudniki-dražitelji, sicer pa jih bo organizator na
to dražbo posebej povabil. Izhodiščna
dražbena cena bo njihova ponujena cena,
najmanjši dvig dražbene cene bo 500,00
EUR. Če noben ponudnik ne bo hotel dražiti, lahko komisija na sami dražbi določi
tudi nižji minimalni dražbeni dvig cene. Če
tudi v tem primeru noben ponudnik ne bo
hotel dražiti, se kot najugodnejši ponudnik
šteje tisti ponudnik, ki je prej dal popolno
ponudbo.
6.5. Izbrani ponudnik (kupec) mora prodajno pogodbo podpisati v 5 dneh po prejemu obvestila, da je izbran kot najugodnejši
ponudnik. Če pogodbe ne podpiše, organizator tega zbiranja ponudb prejeto varščino
zadrži kot skesnino. Kupec mora kupnino
po prodajni pogodbi plačati v 15 dneh od
podpisa prodajne pogodbe. Račun ter sklic
za plačilo kupnine bo naveden v prodajni
pogodbi. Vplačana varščina se šteje kot delno plačilo kupnine.
6.6. Plačilo celotne kupnine v roku iz
sklenjene prodajne pogodbe je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec v roku
iz prodajne pogodbe ne plača kupnine, ima
prodajalec pravico, da – potem, ko je kupcu postavil dodatni 10-dnevni plačilni rok,
kupec pa tudi v tem roku ne plača kupnine
– odstopi od prodajne pogodbe, prejeto varščino pa zadrži kot skesnino.
6.7. Če izbrani ponudnik pravočasno ne
sklene prodajne pogodbe ali če ne plača
kupnine v roku iz prodajne pogodbe, bo poslovni prostor prodan naslednjemu (drugemu) najugodnejšemu ponudniku, varščino
pa prodajalec zadrži kot skesnino.
6.8. Poslovni prostor preide v last kupca
po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest oziroma posredno posest (preko
najemnika) pa z opravljeno primopredajo.
Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec kupcu
izstavi po plačilu celotne kupnine.
6.9. Vse davke ter stroške s prodajno
pogodbo plača kupec. Za zemljiškoknjižno
izvedbo pogodbe mora poskrbeti kupec, če
pa kupec tega ne naredi v razumnem roku,
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-3036/12
Politična stranka Piran je naš, Obala 114, 6320 Portorož, objavlja na podlagi 24. člena Zakona o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12. 2011
Zap.
št.
I.
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
4a
5

Postavka

v EUR

Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Presežek odhodkov nad prihodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

69
0
0
3.152
242
3.463
0
0
486
13.795
16.772
3.463

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2011
Zap.
št.
I.
1
2
3
4
5
II
1
2
III
IV
V

Postavka

v EUR

Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno višino
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in odhodki
Celotni odhodki
Davek od dobička od pridobitne dejavnosti
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

0
7.837
0
0
98
7.935
0
10.910
10.910
0
0
2.975

Piran je naš
Ob-3062/12
Zveza za Primorsko – ZZP Erjavčeva ulica 4, Nova Gorica, objavlja na podlagi Zakona o političnih strankah

Zap. Postavka
št.
3.
Prispevki pravnih in fizičnih oseb
ter zasebnikov
4.
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter posameznikov, ki presegajo v zakonu določeno višino
5.
Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI
II.
ODHODKI
1.
Stroški volitev
2.
Drugi stroški in izredni odhodki
CELOTNI ODHODKI
III.
Presežek prihodkov nad odhodki
IV.
Presežek odhodkov nad prihodki

Znesek
v EUR

104
27.729
3.313
12.741
16.054
11.675

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

Postavka

Znesek
v EUR

SREDSTVA
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA
OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti iz
financiranja
Kratkoročne obveznosti iz
financiranja
Druge obveznosti do virov
sredstev
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

24.899
25.021

10.491

14.530
25.021

Zveza za Primorsko – ZPP
Ob-3063/12
Lista za Maribor, Miklošičeva ulica 6, 2000 Maribor, objavlja po
Zakonu o političnih strankah
Skrajšano poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2011

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

PRIHODKI:
Prihodki občin – lokalnih skupnosti
Drugi prihodki
CELOTNI
PRIHODKI:

2011
5.891.00
–
5.891.00

2010
6.196.00
–
6.196.00

Zap.
št.
I.
1.
2.

ODHODKI:
Stroški storitev
Stroški materiala
SKUPAJ:

2011
5.891.00
–
5.891.00

2010
6.196.00
–
6.196.00

Postavka
PRIHODKI
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih
skupnosti

Znesek
v EUR
426
27.199

Lista za Maribor
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Evidence sindikatov
Št. 101-3/2012-3
Ob-2734/12
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat Srednje šole Srečka Kosovela Sežana, s sedežem v Sežani, Stjenkova
ulica 3, se preimenuje v Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, s
sedežem v Sežani, Stjenkova ulica 3, 6210
Sežana.
Sindikat uporablja skrajšano ime SVIZ
Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana.
Sprememba naziva sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov, pod zap. št.
36, z dne 15. 5. 2012.
Št. 101-4/2012-003-2
Ob-2815/12
Upravna enota Tržič, s sedežem Trg svobode 18, Tržič, s 4. 4. 2012, preneha hraniti
pravila, vpisana v evidenco statutov sindikatov, pod zap. št. 2, z nazivom: Pravila sindikata podjetja Tiko Tržič, sindikata z imenom:
Sindikat podjetja Tiko Tržič in sedežem:
Tržič, Loka 121.
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Objave gospodarskih družb
Ob-3051/12
Na podlagi 629. člena v zvezi z 586. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD1) direktorica prenosne družbe GIPO, montaža in servis, d.o.o., Pristaniška ulica 45,
Koper, matična številka: 5692334000, davčna številka: SI70741239, objavlja, da je bil
dne 1. 6. 2012 sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kopru predložen Delitveni (izčlenitveni) načrt delitve – izčlenitve družbe
GIPO, montaža in servis, d.o.o. z ustanovitvijo nove družbe z dne 25. 5. 2012.
Na sedežu družbe GIPO, d.o.o., Pristaniška ulica 45, Koper, je od objave tega obvestila do dneva skupščine oziroma sprejemanja sklepov edine družbenice GIPO, d.o.o.,
ki bo odločala o soglasju za delitev, vendar
najmanj en mesec od dneva te objave, vsak
delavnik, od 9. do 14. ure, na vpogled:
– Delitveni (izčlenitveni) načrt z dne
25. 5. 2012
– letna poročila družbe GIPO, d.o.o. za
zadnja tri poslovna leta.
Družba bo vsakemu upniku ali delavcu
na njegovo zahtevo najkasneje naslednji
delovni dan brezplačno dala prepis Delitvenega (izčlenitvenega) načrta.
Edini družbenici družbe pa bo družba
najmanj 14 dni pred sprejemanjem sklepov
o soglasju k delitvi (izčlenitvi), skupaj z vabilom na skupščino poslala listine iz drugega
odstavka tega obvestila.
Na zasedanju skupščine oziroma ob sprejemanju sklepov edine družbenice o soglasju
za delitev (izčlenitev) bo pred odločanjem o
izčlenitvi direktorica družbe edini družbenici
ustno razložila vsebino delitvenega (izčlenitvenega) načrta ter jo seznanila z vsemi bistvenimi spremembami premoženja družbe od sestave Delitvenega (izčlenitvenega) načrta do
zasedanja skupščine oziroma do sprejemanja
sklepov o soglasju za delitev (izčlenitev).
GIPO, d.o.o.
Direktorica družbe
Ob-3035/12
Likvidacijski upravitelj družbe MAGDIČ
PSIHA & MAGDIČ – družba za analitično
psihologijo, nevropsihiatrično posvetovanje,
diagnostic., rahabilitacijo in razisk. in eksperimental. razvoj na področju medicine d.n.o.v likvidaciji, matična številka 5341809000,
davčna številka 54235499, Rakičan, pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča
v Murski Soboti, Srg 2012/19170, z dne
16. 5. 2012 vpisan začetek redne likvidacije, v skladu z določbo 412. člena Zakona
o gospodarskih družbah-1, objavlja poziv
upnikom, da v roku 30 dni od dneva objave
tega poziva prijavijo svoje terjatve do družbe
MAGDIČ PSIHA & MAGDIČ d.n.o. – v likvidaciji, Rakičan.
Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja na sedežu družbe MAGDIČ PSIHA & MAGDIČ d.n.o. – v likvidaciji,
Rakičan, Cankarjeva ulica 21, 9000 Murska
Sobota, v dveh izvodih z vso dokumentacijo,
ki izkazuje obstoj in višino terjatev.
Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje terjatve.
MAGDIČ PSIHA & MAGDIČ d.n.o.
– v likvidaciji
likvidacijski upravitelj Magdič Jožef

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-3003/12
Družba Ultrapolymers Group N.V., Gerard Mercatorstraat 90, 3920 Lommel, Belgija, davčna številka 44144105, kot edini
družbenik v družbi Ultrapolymers trgovina in zastopstva d.o.o., Vojkov drevored
14, 6250 Ilirska Bistrica, matična številka
1895095000, sprejme sledeči sklep;
1. Osnovni kapital družbe, ki sedaj znaša
187.782,00 EUR, se zmanjša za 157.782,00
EUR, tako da bo osnovni kapital po vpisu
zmanjšanja znašal 30.000,00 EUR.
Ugotovi se, da ima edini družbenik Ultrapolymers group N.V. dva poslovna deleža v družbi Ultrapolymers d.o.o., in sicer en poslovni delež v nominalnem znesku 33.800,76 EUR in en poslovni delež
v znesku 153.981,24 EUR, tako da bo po
izvedbi zmanjšanja osnovnega kapitala imel
en poslovni delež v nominalnem znesku
30.000,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve
de po postopku rednega zmanjšanja osnov
nega kapitala.
2. Upravi družbe se nalaga, da sklep o
zmanjšanju kapitala dvakrat objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, skupaj s
pozivom upnikom, da se le-ti zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z navedenim
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
3. Zmanjšanje kapitala velja z vpisom v
sodni register.
Edini družbenik
Ultrapolymers Group N.V.
Ob-3046/12
Janez Bojc, poslovodja družbe KD Kapital, finančna družba, d.o.o. firma v angleškem jeziku: KD Capital, investment company, Ltd., s sedežem na Dunajski cesti 63,
1000 Ljubljana, vpisana v Poslovni register
Slovenije z matično številko 2318628000,
objavlja sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe na podlagi drugega odstavka
520. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), in sicer se osnovni kapital družbe,
ki znaša 14.100.000,00 EUR, zmanjša po
rednem postopku, tako, da osnovni kapital
družbe znaša 2.100.000,00 EUR. Poslovodja družbe poziva morebitne upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
KD Kapital d.o.o.
Janez Bojc
poslovodja

Sklici skupščin
Št. 12-001640/0084
Preklic

Ob-3019/12

Uprava družbe Varstroj Tovarna varilne
in rezalne opreme d.d., Industrijska ulica
4, Lendava, preklicuje sklic 22. skupščine družbe Varstroj d.d., sklicane za petek,
15. junija 2012, ob 9. uri, v konferenčni sobi
družbe, Industrijska ulica 4, Lendava, ki je

bil objavljen v razglasnem delu Uradnega
lista RS, št. 34, dne 11. 5. 2012, razširitev
dnevnega reda skupščine pa v Uradnem
listu RS, št. 38, dne 25. 5. 2012.
Varstroj d.d. Lendava
Ob-3052/12
Preklic
Upravni odbor delniške družbe CM Celje,
d.d. – Ceste mostovi Celje, družba za nizke
in visoke gradnje, Lava 42, 3000 Celje, preklicuje sklic 20. seje skupščine družbe CM
Celje, d.d. – Ceste mostovi Celje, družba za
nizke in visoke gradnje, sklicane za torek,
12. 6. 2012, ob 11. uri, v prostorih CM Celje,
d.d., Lava 42, Celje, ki je bil objavljen v Razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 34/12,
dne 11. 5. 2012, in na spletni strani družbe.
CM Celje, d.d.
predsednik upravnega odbora
Zdravko Zver
Ob-3071/12
Preklic
Uprava družbe Daj – Dam d.d., Resljeva
cesta 48, 1000 Ljubljana na podlagi smiselne uporabe drugega odstavka 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
preklicuje 18. redno sejo skupščine družbe
Daj – Dam d.d., sklicane za ponedeljek,
18. junija 2012 ob 10. uri, na sedežu družbe
v Ljubljani, Resljeva cesta 48, objavljene v
Uradnem listu RS, št. 36/12, dne 18. 5. 2012
in na spletni strani družbe.
O novem sklicu skupščine bodo delničarji obveščeni z objavo v Uradnem listu RS.
Daj – Dam d.d.
direktor
Bojan Zorc
Ob-3065/12
Preklic
Uprava družbe Cetis - Graf, podjetje za
zaposlovanje invalidov, d.d., Čopova 24,
3000 Celje, preklicuje 20. skupščino delniške družbe Cetis - Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Čopova 24, 3000 Celje,
ki je bila sklicana za dne 26. 6. 2012, ob 10.
uri, na sedežu družbe Cetis - Graf, podjetje
za zaposlovanje invalidov, d.d., Čopova 24,
3000 Celje in katere sklic je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 36 z dne 18. 5. 2012.
Cetis - Graf, podjetje
za zaposlovanje invalidov, d.d.
uprava družbe
Uroš Gorišek
Ob-3067/12
Uprava družbe Cetis - Graf, podjetje za
zaposlovanje invalidov, d.d., Čopova ulica
24, 3000 Celje, sklicuje v skladu z določili
295. člena ZGD-1
20. skupščino
delničarjev družbe Cetis - Graf, podjetje
za zaposlovanje invalidov, d.d.
Uprava je že sklicano 20. skupščino delničarjev, ki je bila sklicana na zahtevo delničarja Zvon dva holding, finančna družba
d.d.- v stečaju preklicala, ker je po objavi
sklica skupščine dne 24. 5. 2012, s strani
delničarja Zvon dva holding, finančna druž-
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ba d.d.- v stečaju, prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 20. skupščine delničarjev, nasprotni predlog in zahtevo za popravek objave sklica. Posledično se je uprava
odločila za preklic 20. skupščine delničarjev,
katere sklic je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 36, in takojšnjo objavo novega sklica 20. skupščine delničarjev družbe Cetis
- Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov,
d.d., kjer je na dnevni red skupščine poleg
vseh vsebin oziroma točk dnevnega reda,
zahtevanih s strani delničarja Zvon dva holding, finančna družba d.d. – v stečaju, zaradi racionalnosti uvrstila tudi vse tiste točke,
ki so potrebne za izvedbo redne letne skupščine delničarjev.
20. skupščina delničarjev družbe Cetis
- Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov,
d.d. bo potekala dne 12. 7. 2012, ob 10.
uri, na sedežu družbe, Čopova ulica 24,
3000 Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa k točki 1: za predsednika
skupščine se imenuje David M. Kenda.
2. Seznanitev delničarjev z revidiranim
letnim poročilom družbe Cetis - Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d. za leto
2011, seznanitev s prejemki članov organa nadzora in organa vodenja, seznanitev
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
revidiranega letnega poročila družbe Cetis
- Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov,
d.d. za leto 2011.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa k točki 3.1: bilančni dobiček družbe Cetis - Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Čopova ulica 24, 3000
za leto 2011, v znesku 132.349,73 ostane
nerazporejen.
Predlog sklepa k točki 3.2: skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta ter podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2011.
4. Odpoklic članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa k točki 4.:
Odpokličeta se dosedanja člana nadzornega sveta: Matej Golob, Rašiška ulica 5,
1000 Ljubljana, Anton Tropenauer, Lešane
51A, 9253 Apače, in sicer z dnem sprejema
sklepa skupščine.
Za nova člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, se za mandatno dobo šestih let, ki prične teči naslednji
dan po sprejemu tega sklepa skupščine in
traja do 26. 6. 2018, imenujeta:
– Vinko Šimc, univ. dipl. prav., stanujoč
Trdnjava 62, 1225 Lukovica,
– Vida Gaberc, univ. dipl. prav. stanujoča
Cankarjeva 35, 8210 Trebnje.
5. Sprememba besedila statuta družbe
Cetis - Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d.
Predlog sklepa k točki 5:
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.
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.

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 invalidov,
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;
– in 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

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, ki se nanašajo na iste vrste premoženjski predmet ali
ki so medsebojno povezani ali so sklenjeni
v ozkem časovnem obdobju, 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 EUR v protivrednosti
v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan odločanja.
6. Imenovanje revizorja družbe za leto
2012.
Predlog sklepa k točki 6: za revizorja
družbe za leto 2012 se imenuje revizijska
družba ABC Revizija, družba za revizijo in
sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101,
1000 Ljubljana.
Predlagatelji sklepov
Predlagatelja predlogov sklepov k točki
1 in 3 sta uprava in nadzorni svet. Predlagatelj predloga sklepa k točki 6 dnevnega
reda je nadzorni svet, predlagatelj predlogov
sklepov k točkama 4 in 5 dnevnega reda je
delničar Zvon dva holding, finančna družba
d.d. – v stečaju.
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; Zahteva
za dopolnitev dnevnega reda 20. skupščine
delničarjev, nasprotni predlog in zahteva za
popravek objave sklica, z dne 24. 5. 2012,
podane s strani delničarja Zvon dva holding,
finančna družba, d.d.- v stečaju; Revidirano
letno poročilo Cetis - Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Čopova ulica 24,
3000 Celje, za leto 2011; Poročilo nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega
poročila družbe Cetis - Graf, podjetje za
zaposlovanje invalidov, d.d., Čopova ulica
24, 3000 Celje, za leto 2011; Obrazložitve
predlogov sklepov) 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.
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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
Ob-2996/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 19. in 20. člena Statuta
delniške zavarovalne družbe Zavarovalnice Tilia, d.d. Novo mesto uprava družbe
sklicuje
32. skupščino
delničarjev delniške zavarovalne družbe
Zavarovalnice Tilia, d.d.,
ki bo potekala v torek, 10. 7. 2012, s pričetkom ob 13. uri, v veliki sejni sobi upravne
stavbe, na sedežu družbe Seidlova cesta 5,
8000 Novo mesto.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine Roka Sajeta;
– za člane verifikacijske komisije:
– za predsednico Danijelo Pavlič,
– za članico Natalijo Stopar,
– za člana Damjana Cizlja;
– za zapisnikarico skupščine Cvetko Bartolj.
Seji prisostvuje vabljeni notar Ivan Žetko.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2011 z revizorjevim in aktuarskim mnenjem,
s poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu in sklepom o potrditvi letnega poročila ter z letnim poročilom o notranjem
revidiranju za leto 2011 z mnenjem nadzornega sveta.
3. Obravnava in odločanje o bilančnem
dobičku, podelitvi razrešnice upravi družbe
in nadzornemu svetu ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora
v letu 2011.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12.
2011 v višini 2.343.431,85 EUR se uporabi:
– za dividende 1.190.742,00 EUR
(2,00 EUR bruto na delnico),
– preostanek bilančnega dobička v višini
1.152.689,85 EUR ostane nerazporejen kot
preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Dividende v višini 2,00 EUR bruto na
delnico se delničarjem začno izplačevati v
roku 30 dni po končani skupščini, in sicer
po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno
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pri KDD Centralni klirinško-depotni družbi,
d. d., Ljubljana na dan po dnevu zasedanja
skupščine.
Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2011.
Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.
4. Imenovanje revizijske družbe za revidiranje letnega poročila družbe za leto 2012.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila za leto 2012 se imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana.
5. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe.
Predlog sklepa:
1. Družba Pozavarovalnica Sava
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 56, matična
številka 5063825000 (v nadaljevanju: glavni delničar) je imetnica 593.654 navadnih
imenskih kosovnih delnic izdajateljice družbe Zavarovalnica Tilia, d.d., ki predstavljajo
99,71 – odstotni delež v osnovnem kapitalu
družbe Zavarovalnica Tilia, d.d., s čimer je
izpolnjen pogoj iz prvega odstavka 384. člena ZGD-1.
2. Vse delnice družbe Zavarovalnica
Tilia, d.d., Seidlova 5, 8001 Novo mesto,
matična številka 5063426000 (v nadaljevanju: Tilia d.d.), katerih imetnik ni glavni
delničar, se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine, kot
je opredeljena v 4. točki tega sklepa, manjšinskim delničarjem – upravičencem iz 5.
točke tega sklepa.
3. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodno poslovni register preidejo vse
delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi
vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega
delničarja v sodno poslovni register, KDD
– Centralni klirinško depotni družbi d.d.,
Ljubljana poda nalog in sklene pogodbo za
prenos delnic družbe Tilia d.d. z računov
manjšinskih delničarjev na račun glavnega
delničarja.
4. Glavni delničar je dolžan upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku
70,53 EUR za vsako delnico družbe Tilia
d.d. Glavni delničar bo upravičencem, za
katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, denarno odpravnino izplačal
najkasneje na dan objave vpisa sklepa o
prenosu delnic na glavnega delničarja v sodno poslovni register.
5. Do denarne odpravnine za prenos
so upravičeni:
a) manjšinski delničarji, ki so vpisani
v centralnem registru kot imetniki delnic na
presečni dan za prenos iz prvega odstavka
81.b člena ZNVP-UPB1;
b) če v primeru, ko so delnice v lasti
manjšinskega delničarja predmet pravice
tretjega ali drugega pravnega dejstva in iz
vsebine pravice tretjega oziroma drugega
pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano
na presečni dan za izbris te pravice oziroma
drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena ZNVP-UPB1.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice (presečni dan)
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, ki bodo kot imetniki delnic
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Cen-

tralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d.
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo svojo udeležbo pisno prijavili
družbi najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino.
Delničarje, njihove zakonite zastopnike
in pooblaščence delničarjev pozivamo, da
se ob prihodu na skupščino pol ure pred pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe na
kraju, kjer bo seja, ter s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini in prevzamejo morebitne glasovalne lističe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodno-poslovnega registra.
Vsaka delnica šteje en glas.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti
predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča ali če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Uprava družbe bo objavila tiste dodatne
točke dnevnega reda, glede katerih bodo
delničarji zahteve poslali družbi najpozneje
sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena Zakona o gospodarskih
družbah le, če je delničar v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil,
da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
Za delničarjev predlog o volitvah članov
nadzornega sveta se smiselno uporabljajo
določbe prejšnjega odstavka. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.
Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo
poslani v tem roku in bodo dani najkasneje
na sami skupščini, se bodo obravnavali na
skupščini.
Zagotovitev informacij
Predlagatelja sklepov pod točko 1., 2. in
3. sta uprava in nadzorni svet skupaj, pod
točko 4. samo nadzorni svet, pod točko 5.
pa je predlagatelj sklepa družba Pozavarovalnica Sava, d.d., Dunajska cesta 56,
Ljubljana.
Predlogi sklepov, obrazložitev vseh točk
dnevnega reda, letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta, pisno poročilo glavnega delničarja skladno s 386. členom ZGD-1,
revizorjevo poročilo in izjava banke v smislu
385. člena ZGD-1 ter druga poročila in dokumenti, ki jih je treba po zakonu predložiti
skupščini, so delničarjem brezplačno dostopni na vpogled na sedežu družbe v službi
za kadrovsko-pravne zadeve, vsak delovni
dan, od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica pa do dneva zasedanja skupščine.
Vsakemu delničarju družba na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni
dan na sedežu družbe izroči brezplačno
kopijo gradiva za skupščino, razen letnih
poročil za zadnja tri poslovna leta družbe,
ki so objavljena na spletni strani Zavarovalnice Tilia, d.d.: http://www.zav-tilia.si/
si/. Na spletni strani je objavljen tudi sklic
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skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, uprava družbe pa mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o
zadevah družbe, če so potrebni za presojo
točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti
velja tudi za pravna in poslovna razmerja
družbe s povezanimi družbami.
Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne v istih prostorih z istim
dnevnim redom, uro pozneje, to je ob 14.
uri. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Zavarovalnica Tilia, d.d.
Jaka Dolenc
član uprave
mag. Tadej Avsec,
član uprave
Andrej Kavšek
predsednik uprave

reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člen ZGD-1. Predlog delničarja
se objavi in sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno
utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo
na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarjeva pravica do obveščenosti:
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja upravi družbe in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za
presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo
pravico do obveščenosti v skladu s prvim
odstavkom 305. člena ZGD-1.
Pogoji udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe in uresničevanja
glasovalne pravice na skupščini imajo le
tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje
štiri dni pred dnem sklicane skupščine, to je
dne 9. julija 2012, na sedežu družbe vložili
prijavo za udeležbo na skupščini oziroma
bo v istem toku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku
poleg prijave vložiti tudi veljavno pooblastilo
(navedba pooblastitelja z EMŠO oziroma
matično številko, točen naziv pooblaščenca
z EMŠO oziroma matično, obseg pooblastila …).
Na dan sklica skupščine ima družba
466.421 navadnih kosovnih imenskih delnic.
Skladno z zakonom daje vsaka navadna
delnica njenemu imetniku en glas.
Način glasovanja
Glasuje se z glasovnicami, osebno ali po
pooblaščencu.
Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor,
po katerem se skupščina vnovič začne. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne glede
na število zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje pozivamo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom seznama navzočih udeležencev potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo
glasovnice.
Gozdarstvo Grča, d.d.
mag. Branko Južnič, direktor družbe

Št. 02656
Ob-2997/12
Na podlagi drugega odstavka 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
40. člena Statuta družbe Gozdarstvo Grča,
d.d., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, uprava
družbe sklicuje
17. skupščino
družbe Gozdarstvo Grča, d.d.,
ki bo v petek, 13. 7. 2012, ob 12. uri, na
sedežu družbe v Kočevju, Rožna ulica 39,
1330 Kočevje, v sejni sobi na Marofu, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave skupščina izvoli za preštevalca glasov Petra Medveda in predstavnika
družbe IXTLAN Forum d.o.o., Ljubljana.
Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom in konsolidiranim letnim
poročilom uprave in poročilom nadzornega
sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila družbe Gozdarstvo Grča d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Gozdarstvo Grča d.d., za leto 2011.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom
nadzornega sveta o sprejemu revidiranega
letnega poročila družbe Gozdarstvo Grča
d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Gozdarstvo Grča d.d., za leto 2011.
3. Seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta, obravnava in sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička za leto 2011
ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. V skladu s petim odstavkom 294.
člena ZGD-1 je direktor družbe seznanil
delničarje s prejemki uprave in nadzornega
sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi
prejeli v poslovnem letu 2011.
Na predlog uprave in nadzornega
sveta je skupščina sprejela sklep:

3.2. Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2011 znaša 2.403.460,87 EUR in
sestoji iz prenesenega čistega poslovnega
izida, v višini 2.299.024,15 EUR in čistega poslovnega izida iz leta 2011, v višini
104.436,72 EUR.
3.3. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček družbe uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem,
v višini 0,69 EUR bruto/delnico, iz prenesenega dobička za leto 2007 in 2008. Dividende se izplačajo najkasneje do 31. 12.
2012, vsem lastnikom navadnih delnic, ki so
vpisani v delniško knjigo pri KDD v Ljubljani,
na dan 9. 7. 2012;
– preostanek bilančnega dobička
ostane nerazporejen kot preneseni dobiček.
3.4. Skupščina potrjuje delo uprave
v poslovnem letu 2011 in ji podeljuje razrešnico.
3.5. Skupščina potrjuje delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 in mu
podeljuje razrešnico.
4. Seznanitev s poročilom o pridobivanju
in odsvajanju lastnih delnic v poslovnem
letu 2011.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom uprave o pridobivanju in
odsvajanju lastnih delnic v poslovnem letu
2011. Poročilo je sestavni del Letnega poročila družbe za leto 2011.
5. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta,
na podlagi osme alinee prvega odstavka
247. člena ZGD-1, pooblašča skupščina
upravo za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme preseči 10 %
osnovnega kapitala družbe oziroma 46.642
delnic. Skupščina pooblašča upravo, da v
korist družbe kupuje lastne delnice, s tem,
da najvišja nakupna cena ne sme preseči
zadnje znane knjigovodske vrednosti. Najnižja prodajna cena delnice pa ne sme biti
manjša od povprečne nakupne cene delnic.
Pooblašča jo tudi, da delnice umakne brez
nadaljnjega sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
Pooblastilo velja 36 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa na skupščini družbe.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2012.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta skupščina
sprejme sklep: skupščina za revizijo letnega poročila družbe Gozdarstvo Grča, d.d.
in konsolidiranega letnega poročila skupine
Gozdarstvo Grča, d.d., za poslovno leto 2012
imenuje revizijsko družbo Revidicom, revizijska družba d.o.o., Grizoldova 5, Maribor.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Kočevju, Rožna ul. 39, v finančno-računovodskem sektorju, vsak delovni dan, od 8. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Sklic skupščine je objavljen na spletni
strani družbe, www.g-grca.si.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, v roku 7 dni pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
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Št. 120451
Ob-2999/12
Na podlagi 20. člena Statuta Meje, kmetijskega podjetja Šentjur, d.d., direktor družbe sklicuje
17. redno sejo skupščine
Meje, kmetijskega podjetja Šentjur, d.d.,
ki bo v četrtek, 12. 7. 2012, ob 13. uri, v
prostorih sejne sobe družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in potrditev
notarja.
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Predlog sklepa: za predsednico skupščine se imenuje Danico Dosedla, za preštevalki glasov Brigito Venko in Jerico Rihter;
za notarska opravila se potrdi izbran notar.
2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2011.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s predloženim
letnim poročilom uprave za leto 2011, mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2011.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: ugotovljeni bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2011 v skupnem znesku
1.063.326,01 € ostane nerazporejen.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje upravi in članom
nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2011.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za revidiranje računovodskega poročila in pregleda poslovnega poročila za
leto 2012.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se imenuje za
revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovno leto
2012 revizijsko družbo ABECEDA d.o.o. iz
Celja.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo 7 dni pred sejo skupščine ter delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
najkasneje 3 dni pred dnem sklicane skupščine na sedežu družbe vložili pisno prijavo
za udeležbo ali jo s priporočeno pošto dostavili družbi. Prijava udeležbe delničarja je
pravočasna, če na sedež družbe prispe do
9. julija 2012.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Udeleženci se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najkasneje pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost ter prevzeli sredstva
za glasovanje.
Popolno gradivo za sejo skupščine, skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled od
dneva objave skupščine na sedežu družbe,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 20 % zastopanega
osnovnega kapitala (1. sklic). Če v prvem
sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne,
to je ob 14. uri. Skupščina bo takrat odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Meja Šentjur, d.d.
uprava
Roman Gregorn
Ob-3000/12
Na podlagi določil 27. in 29. člena Statuta delniške družbe TS RPL d.d. in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujemo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
X. sejo skupščine
delniške družbe TS RPL d.d.,
ki bo v sredo, dne 11. 7. 2012, ob 12. uri,
v prostorih Doma kulture Pekre, Bezjakova
ulica 4, Pekre, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa 1: ugotovi se prisotnost na
skupščini. Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine, in sicer: verifikacijsko komisijo,
v sestavi Bogdan Pristovnik in Suzano Unger
kot preštevalko glasov. Seji bo prisostvovala
vabljena notarka Dušica Kalinger.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2011 in revidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 ter
pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem
do revizijskega poročila, načina in obsega
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2011, razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter obravnava
predloga sklepa za razporeditev bilančnega
dobička za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa 2.1: bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2011 znaša 171.244 EUR.
Na predlog uprave in nadzornega sveta se
24.900 EUR bilančnega dobička družbe nameni za izplačilo dividend delničarjem in se
izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini. Preostanek bilančnega dobička
se prenese v naslednje leto kot preneseni
dobiček.
Predlog sklepa 2.2: v skladu z določili
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2011 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2012.
Predlog sklepa 3: na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto
2012 imenuje Revizijsko hišo Borera, družba za revizijo, računovodstvo, podjetniško in
poslovno svetovanje d.o.o., Pod gradiščem
7, 2000 Maribor.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, pod
pogojem, da najkasneje 3 delovne dni pred
dnevom zasedanja skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi v tajništvu,
Pohorska ulica 9, Maribor. Pooblastilo mora
biti pisno in shranjeno v tajništvu družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino prijavijo na sprejemnem mestu,
in sicer najmanj 30 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda 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. Vabljene obveščamo, 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 skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi in utemeljeni. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe, v Mariboru, Pohorska ulica 9, v času
uradnih ur, med 10. in 12. uro, od dneva

objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
TS RPL d.d.
Zvonko Bajec, direktor
Ob-3001/12
Uprava družbe na podlagi 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah in 67. člena
Statuta družbe sklicuje
16. skupščino
delničarjev družbe IGMAT, Inštitut za
gradbene materiale, d.d. Polje 351 C,
1260 Ljubljana - Polje,
ki bo v četrtek, 12. 7. 2012, ob 15. uri,
v sejni sobi Igmat d.d., Polje 351 C, 1260
Ljubljana - Polje.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa na podlagi predloga
uprave in nadzornega sveta:
Skupščina izvoli predsednika skupščine
in dva preštevalca glasov:
– za predsednika (Olga Naglič)
– za dva preštevalca glasov (Jasmina
Kink in Helena Willenpart).
2. Članstvo v nadzornem svetu.
Predlog sklepa na podlagi predloga nadzornega sveta:
– Zaradi upokojitve Naglič Olge, ki nastopi upokojitev dne 20. 7. 2012, se njo
odpokliče kot članico nadzornega sveta in z
dnem 20. 7. 2012 zamenja z Bebar Markom,
za mandat do 22. 7. 2014.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter seznanitev delničarjev s prejemki
uprave in članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa na podlagi predloga
uprave in nadzornega sveta: ob koncu leta
2011 ni bilančnega dobička, o katerem bi
odločala skupščina.
4. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa na podlagi predloga
uprave in nadzornega sveta: skupščina podeli razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta družbe za leto 2011 ter njihovo
delo v poslovnem letu 2011 potrdi in odobri.
5. Razno.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo
udeležbo upravi družbe. Prijave mora uprava družbe prejeti najkasneje do ponedeljka,
8. 7. 2012. Glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine, to je na
dan 8. 7. 2012. Pooblaščenci morajo prijavi
predložiti tudi pisno pooblastilo.
Udeležence prosimo, da pridejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure pred začetkom
in s podpisom potrdijo svojo udeležbo ter
prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za zasedanje skupščine.
Ta sklic, letno poročilo uprave, poročilo
nadzornega sveta in predlogi za sprejemanje sklepov z obrazložitvami, so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik,
med 8. in 12. uro.
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
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posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega
predloga ni treba utemeljiti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so
potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna
in poslovna razmerja družbe s povezanimi
družbami.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti dan, ob 16. uri. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava družbe IGMAT d.d.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Janez Hočevar.
Za preštevalko glasov se izvoli Renata
Zdešar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2011
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2011 in ga na podlagi 293/II člena
ZGD-1 sprejme.
Skupščina je seznanjena s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za opravljanje svojih nalog v poslovnem letu 2011, kot
izhaja iz letnega poročila.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2011 in
z njo potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2011.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2011.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček za leto 2011 znaša
411.886,80 EUR in se uporabi:
– 154.768,80 EUR za dividende, to je
1,20 EUR bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sklepu skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih
v delniško knjigo družbe na dan zasedanja
skupščine, in na način, kot ga bo določila
uprava.
– Dividende se izplačajo iz čistega dobička za leto 2010.
– 128.559,00 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
– 128.559,00 EUR ostane nerazporejen
in je sestavljen iz čistega dobička za leto
2011.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2012.
Predlog sklepa: na predlog delničarjev –
članov delniškega odbora, za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2012 skupščina
imenuje družbo BM Veritas Revizija d.o.o.,
Dunajska cesta 106, Ljubljana.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je dosedanjim članom nadzornega sveta Stanislavu
Oblaku, Martinu Marinču, Andreju Stanovniku in Katarini Vrhovec, zaradi poteka časa
prenehal mandat.
V nadzorni svet družbe se na predlog
delničarjev – članov delniškega odbora z
dnem 10. 7. 2012 za obdobje štirih let izvolijo:
– za člane nadzornega sveta: Jelenčič
Bruno, Stanovnik Andrej, Vrhovec Katarina
in Železnik Milan,
– za namestnike članov nadzornega sveta: Zdešar Renata, Dobrovoljc Sandi.
6. Imenovanje delniškega odbora.
Predlog sklepov:
1. Skupščina izvoli naslednje člane
delniškega odbora za mandat štirih let: Sonja Malovrh, Janko Mole, Bogdan Seliger in
Lado Horvat
2. Izmed 10 % največjih delničarjev
skupščina izvoli naslednje člane delniškega odbora za mandat enega leta: Stanislav
Nagode, Danilo Logar, Ivanka Praprotnik in
Sandi Dobrovoljc.
7. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.

Ob-3002/12
V skladu s točko 6.6 Statuta družbe Avtoprevozništvo in servisi d.d., Koroška c. 64,
Velenje, uprava družbe sklicuje
19. redno skupščino družbe
A P S d.d.,
ki bo v četrtek, 12. 7. 2012 ob 10. uri,
na sedežu družbe v Velenju, Koroška c. 64.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– za predsednico skupščine Dijana Tepić,
– za preštevalki glasov Marija Balog in
Nada Pritržnik.
Potrdi se objavljeni dnevni red skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar Marko
Salmič.
2.1. Seznanitev skupščine s sprejetim
letnim poročilom za leto 2011 in Poročilom
nadzornega sveta APS d.d. po 282. členu
ZGD-1.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom za leto 2011 in Poročilom nadzornega sveta APS d.d. po 282. členu ZGD-1.
Obrazložitev: Letno poročilo in Poročilo
nadzornega sveta, sta delničarjem dostopna
na sedežu družbe APS d.d.
2.2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2011.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
APS d.d. Velenje poslovnega leta 2011 v
višini 340.384,22 EUR ostane nerazporejen.
2.3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: podeli se razrešnico
upravi in nadzornemu svetu APS d.d. za
poslovno leto 2011.
2.4. Seznanitev delničarjev s prejemki
članov uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
prejemki članov organov uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011.

3.1. Seznanitev o imenovanju predstavnika delavcev v nadzorni svet APS d.d.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s ponovnim imenovanjem že dosedanjega
člana nadzornega sveta APS d.d. Dušana
Prislana kot predstavnika delavcev v nadzorni svet za še en štiriletni mandat, kot ga
je imenoval svet delavcev na svoji seji dne
23. 9. 2011.
3.2. Podaljšanje mandata članu nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje dosedanjo članico
nadzornega sveta APS d.d. Vesno Zager
za še en štiriletni mandat.
Mandat prične z dnem izvolitve na skupščini.
3.3. Seznanitev o imenovanju namestnika predstavnika delavcev v nadzorni svet
APS d.d.
Predlog sklepa: skupščina vzame v vednost, da je za namestnika predstavnika delavcev v nadzorni svet APS d.d. imenovan
Goran Bračič, kot ga je imenoval Svet delavcev APS d.d. na svoji seji dne 23. 9. 2011.
Gradiva
Predlogi sklepov ter ostalo gradivo za
skupščino, vključno z obrazložitvami predlaganih sklepov in letnim poročilom nadzornega sveta, so na voljo na vpogled delničarjem
na sedežu družbe v tajništvu, vsak dan od
8. do 10. ure.
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(v nadaljevanju: presečni dan, to je do 8. 7.
2012, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno
prijaviti upravi družbe s pisno izjavo, ki mora
na sedež družbe prispeti do vključno 8. 7.
2012.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora
biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o
katerem naj odloča skupščina, 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.
Predlogi delničarjev
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, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal predlog za objavo
v skladu s 300. členom ZGD-1.
Uprava APS d.d.
Zoran Zager
Ob-3014/12
Na podlagi 44. člena Statuta družbe Metrel DUS d.d., uprava sklicuje
14. skupščino
delničarjev Metrel DUS d.d.,
ki bo v torek, dne 10. 7. 2012, ob 14.30,
na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77.
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Predlog sklepa:
Skupščina Metrel DUS d.d. pooblašča
upravo, da lahko v obdobju med 1. 7. 2012
in 1. 7. 2015 kupuje lastne delnice, po ceni,
ki ne bo višja od knjigovodske vrednosti
delnice v času sklenitve pogodbe o nakupu
lastnih delnic. Uprava lahko pridobiva lastne
delnice za nemene iz 247. člena ZGD-1.
Skupni delež pridobljenih lastnih delnic ne
sme preseči 10 % vseh delnic družbe. O trgovanju z lastnimi delnicami uprava poroča
na sejah nadzornega sveta.
Uprava je pooblaščena na podlagi tega
pooblastila pridobljene delnice umakniti brez
nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe
z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih
delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine družbe.
Gradiva za skupščino so delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan, od 11. do 13. ure, od dneva objave
sklica skupščine dalje.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklica v tajništvo poslovodstva družbe na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na
skupščini in glasovanje na njej je predhodna
prijava udeležbe. Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, morajo najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijaviti svojo udeležbo ter prijavi priložiti pisno
pooblastilo, če jih bo na skupščini zastopal
pooblaščenec.
Metrel DUS d.d.,
Zvone Teržan
direktor
Ob-3015/12
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Metrel d.d., uprava sklicuje
18. skupščino
delničarjev Metrel d.d.,
ki bo v torek, dne 10. 7. 2012, ob 13.30,
na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se predsednik skupščine Edvard Reven.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2011 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2011.
Skupščina je seznanjena s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za opravljanje svojih nalog v poslovnem letu 2011, kot
izhaja iz letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2011.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2011.
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Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepov:
Bilančni dobiček za leto 2011 znaša
2.750.402,59 EUR in se uporabi:
– 290.802,00 EUR za dividende, to je
1,20 EUR bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sklepu skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih
v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD na dan zasedanja
skupščine in na način, kot ga bo določila
uprava.
– Dividende se izplačajo iz čistega dobička za leto 2010.
– 1.229.800,29 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička
– 1.229.800,30 EUR ostane nerazporejen in je sestavljen iz preostanka čistega
dobička za leto 2011.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2012.
Nadzorni svet daje predlog sklepa:
za pooblaščeno revizijsko družbo za leto
2011 skupščina imenuje družbo BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106,
Ljubljana.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet daje predlog sklepa:
– za 4-letni mandat v nadzornem svetu
se z dnem 10. 7. 2012 izvoli Daniel Fortuna,
– če bo svet delavcev do seje skupščine
izvolil člane nadzornega sveta, za katere
izvolitev je pristojen, bo skupščina seznanjena z njihovo izvolitvijo.
6. Razno
Gradiva za skupščino so delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan, od 11. do 13. ure, od dneva sklica
skupščine dalje.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklica v tajništvo poslovodstva družbe na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
pri KDD, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje na njej
je predhodna prijava udeležbe. Delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, morajo
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe
pisno prijaviti svojo udeležbo ter prijavi priložiti pisno pooblastilo, če jih bo na skupščini
zastopal pooblaščenec.
Metrel d.d.
Edvard Reven
generalni direktor
Ob-3016/12
Na podlagi drugega odstavka 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
38. člena Statuta družbe Snežnik, d. d., Kočevska Reka, direktor družbe sklicuje
17. sejo skupščine
družbe Snežnik, Podjetje za proizvodnjo
in storitve d. d., Kočevska Reka 1 b,
Kočevska Reka,
ki bo v četrtek, 12. 7. 2012, ob 9. uri, v
poslovnih prostorih družbe v Kočevski Reki
1b, Kočevska Reka.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem, ugotovitev sklepčnosti in
izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepov:
1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli
Gašperja Dernovška, odvetnika v Odvetniški družbi Čeferin o. p., d. o. o., Grosuplje,
za preštevalce glasov pa Teo Plot, Romana
Zadnika in Renato Juršič. Seji prisostvuje
vabljena notarka Nina Češarek, ki se izvoli
za zapisnikarico.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom
družbe z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe skupaj s pozitivnim mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta za
poslovno leto 2011.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube v letu 2011, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu, ter seznanitev
s prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi
prejeli v preteklem poslovnem letu.
Predlog sklepov:
3.1. Skupščina ugotavlja, da je bila na
dan 31. 12. 2011 ugotovljena čista izguba iz
poslovnega leta 2011 v skupni višini 594,20
EUR, ki je bila v skladu z določili ZGD-1
in Slovenskih računovodskih standardov pri
sestavi bilance stanja pokrita iz drugih rezerv iz dobička.
3.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave – direktorja družbe v poslovnem letu
2011 ter ji podeljuje razrešnico za poslovno
leto 2011.
3.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo
nadzornega sveta v poslovnem letu 2011
ter mu podeljuje razrešnico za poslovno leto
2011.
3.4. Skupščina se seznani s prejemki
uprave – direktorja in članov nadzornega
sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi
Snežnik, d. d. prejeli v poslovnem letu 2011.
4. Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za
poslovno leto 2012.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog nadzornega sveta se
za revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe Snežnik, d. d.,
Kočevska Reka 1b, Kočevska Reka, za poslovno leto 2012, imenuje revizijsko hišo
REVIDICOM, d.o.o., Grizoldova 5, Maribor.
5. Seznanitev skupščine o podaljšanju
mandatov članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
6.1. skupščina se seznani, da je dne
12. 12. 2011 prenehal mandat članoma nadzornega sveta – predstavnikoma delavcev,
Ladislavu Pertotu in Igorju Recku. Svet delavcev je za nova člana nadzornega sveta ponovno imenoval Ladislava Pertota in
Igorja Recka, pri čemer je njun novi mandat
nastopil 13. 12. 2011 in traja štiri leta.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z utemeljitvijo, revidiranim letnim
poročilom in konsolidiranim letnim poročilom
družbe z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kočevski Reki 1b,
Kočevska Reka, v tajništvu uprave družbe,
vsak delovni dan, od 10.–12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine
z dnevnim redom in predlaganimi sklepi z
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utemeljitvijo je objavljen tudi na spletni strani
Snežnik, d.d.: http:// www.sneznik.si/.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, zastopniki
in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti
pisno, v skladu s predpisi, vsebovati mora
splošne podatke (ime, priimek, naslov in
EMŠO, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Pooblastilo mora biti dostavljeno družbi
osebno ali s priporočeno pošiljko vsaj tri dni
pred dnem zasedanja skupščine, to je najkasneje do vključno 9. 7. 2012. Pooblastilo
ostane shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev
pri KDD konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dneva 8. 7.
2012 (presečni dan), in ki svojo udeležbo na
skupščini napovejo s pisno prijavo, ki jo dostavijo družbi osebno ali s priporočeno pošiljko s pripisom »za skupščino«, najkasneje
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če je vložena
na sedežu družbe ali prispe pisno na sedež
družbe najkasneje do vključno 9. 7. 2012, v
nasprotnem primeru delničarji izgubijo pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico. Prijave na skupščino ni mogoče
podati z uporabo elektronskih sredstev.
Upoštevane in veljavne bodo samo prijave
z originalnimi podpisi.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino najmanj pol ure pred pričetkom zasedanja prijavijo v tajništvu uprave
družbe ter s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe ter
gradivo, potrebno za glasovanje.
Za udeležbo na skupščini se delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo z
osebnim dokumentom, oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.
Način glasovanja
Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda v skladu z zakonom in
statutom družbe. Vsaka delnica daje delničarju en glas na skupščini. Glasuje se
javno, z glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu.
Družba ima na dan sklica skupščine
559.596 navadnih imenskih in prosto prenosljivih kosovnih delnic. Vse delnice so delnice enakega razreda.
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. Uprava je delničarjem dolžna podati
zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni
odgovori in podatki potrebni za presojo točk
dnevnega reda skupščine.
Zahtevek za dodatno točko dnevnega
reda, nasprotni predlogi
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v
7 dneh po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Glede na ugotovitev o preteku mandata
trem članom nadzornega sveta, se za nov
štiriletni mandat v nadzorni svet izvoli naslednje člane:
– predstavnika delničarjev: Darko Zupanc in Branko Šibakovski.
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev, ki ga
je imenoval Svet delavcev.
Mandat izvoljenih članov prične teči z
9. 6. 2012.
Razno
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in njihovo obrazložitvijo, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Avto Celje d.d.,
Ipavčeva ul. 21, Celje, od 8. 6. 2012 dalje.
Skupščine se imajo pravico udeležiti delničarji Avto Celja d.d., v korist katerih so
delnice na ime vknjižene v delniški knjigi
oziroma na računih vrednostnih papirjev, ki
se vodijo pri KDD, konec četrtega dne pred
sejo skupščine. Delničarji morajo najkasneje
konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini v tajništvu
družbe. Na skupščini lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila. Člani uprave in nadzornega
sveta se skupščine lahko udeležijo tudi, če
niso delničarji.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo upravi družbe 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
način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno opredeljen predlog in pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto
vsebino lahko uprava družbe da podatke v
skupnem odgovoru.
Čas sklica
Skupščina je sklicana za 9. uro. Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 9.30 istega dne v istem
prostoru, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred pričetkom zasedanja.
Avto Celje d.d.
predsednik nadzornega sveta
Darko Zupanc, univ. dipl. ekon.

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 in
volilne predloge. Uprava družbe bo na enak
način kot ta sklic, objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih
dneh po objavi tega sklica skupščine, ki
bodo razumno utemeljeni in za katere bo
delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave
ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1
le, če je delničar v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Ponovno zasedanje
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne, pol ure kasneje, v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih in višino zastopanega osnovnega kapitala.
Snežnik, d. d.
uprava družbe
Julijan Rupnik
direktor
Ob-3017/12
Na podlagi 5.3. člena Statuta družbe
Avto Celje d.d. nadzorni svet sklicuje
19. redno skupščino
delničarjev družbe Avto Celje d.d.,
ki bo v četrtek, 12. 7. 2012 ob 9. uri, v
prostorih sejne sobe na upravi Avto Celje
d.d., na Ipavčevi ul. 21 v Celju, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
potrditev notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine imenuje Darko Zupanc in izvoli verifikacijska komisija v sestavi: Vesna Berločnik,
predsednik ter Mojca Ocvirk in Mojca Cerar
kot preštevalki glasov; za notarska opravila
se potrdi izbran notar.
2. Predstavitev Letnega poročila družbe
za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnega
Poročila nadzornega sveta k poslovnemu
poročilu. Pod to točko ni predvideno sprejetje sklepa.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček po revidirani
bilanci stanja na dan 31. 12. 2011 znaša
1.903.748,73 EUR in ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi družbe in članom nadzornega sveta
razrešnico za delo v poslovnem letu 2011.
5. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2012 se imenuje revizijska
družba Abeceda, d.o.o., Stanetova 22, 3000
Celje.

Stran

Ob-3018/12
Uprava – direktor družbe Nigrad, komunalno podjetje, d.d., Zagrebška cesta 30,
2000 Maribor, na podlagi drugega odstavka
295. člena ZGD-1 in 27. člena Statuta družbe Nigrad, komunalno podjetje d.d., Maribor,
Zagrebška cesta. 30, sklicuje
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20. skupščino
družbe Nigrad, komunalno podjetje,
d. d. Maribor,
ki bo v ponedeljek, 9. 7. 2012, ob 12. uri,
v sejni sobi družbe, Zagrebška cesta 30,
Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Za predsednika skupščine se izvoli
Zvonko Kolšek, za preštevalca glasov se
izvolita Andreja Kofler in Ljuba Fekonja.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Ines Bukovič.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe Nigrad, komunalno podjetje, d.d. za
leto 2011 s poročilom nadzornega sveta
o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega
poročila družbe Nigrad d. d., ter odločanje o bilančnem dobičku za leto 2011 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta družbe (293/4. člena ZGD-1) ostane
bilančni dobiček za poslovno leto 2011, na
dan 31. 12. 2011, v skupni višini 628.907,83
EUR nerazporejen.
2. Upravi – direktorju družbe in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica
za poslovno leto 2011.
3. Seznanitev s prejemki članov organa
vodenja ali nadzora v letu 2011 in določitev
politike prejemkov članov organa vodenja
ali nadzora.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina sprejme politiko prejemkov
članov organa vodenja ali nadzora v predloženem besedilu.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje
poslovanja družbe Nigrad, komunalno podjetje d. d., Maribor za poslovno leto 2012.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto
2012 naj skupščina delniške družbe Nigrad
d. d. Maribor imenuje družbo BM Veritas
revizija d. o. o., Dunajska cesta 106, 1000
Ljubljana.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe Nigrad, komunalno podjetje d.
d. Maribor.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta
Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe Nigrad d. d. se sprejmejo spremembe in dopolnitve Statuta v predlagani
vsebini.
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 5. 7. 2012, do
24. ure.
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
na skupščini
Skupščine se lahko udeleži in na njej
glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in
glasovanje na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred
skupščino.
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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 dne 15. 6. 2012.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k točki dnevnega reda v
pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 301.
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, to je do dne 15. 6. 2012, družbi
poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:
Na poslovnem naslovu družbe Zagrebška cesta 30, Maribor, so od dneva sklica
skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 9. do 12. ure,
dostopni in brezplačno na vpogled:
– predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal predlog,
– obrazložitev točk dnevnega reda (2.
točka drugega odstavka 297.a člena ZGD-1)
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Nigrad d. d., Maribor
Uprava – direktor družbe
Srečko Hvauc
Ob-3026/12
Na podlagi 35. člena Statuta delniške
družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d.
in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
16. zasedanje skupščine
delniške družbe Naravno zdravilišče
Topolšica d.d.,
ki bo 10. 7. 2012, ob 13. uri, na sedežu
družbe, v poslovnih prostorih uprave družbe
Naravno zdravilišče Topolšica d.d., Topolšica 77, 3326 Topolšica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave se izvoli za predsedujočega
skupščine odvetnika Stanislava Rozensteina. Imenuje se verifikacijska komisija, v sestavi Irena Žgank kot predsednica in Alenka Slatnar ter Nataša Koren kot preštevalki
glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar
Srečko Gabrilo iz Žalca.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Naravno zdravilišče Topolšica d.d. za poslovno leto 2011 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011;
predstavitev pisnega poročila nadzornega
sveta družbe Naravno zdravilišče Topolšica
d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila,
s stališčem do revizijskih poročil in o načinu
ter obsegu preverjanja vodenja družbe med
poslovnim letom 2011; razprava in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepov:
2.1. Skupščina družbe se seznani s
predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno leto 2011 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2011.
Delničarji se seznanijo s prejemki uprave
in članov organa nadzora v letu 2011.
Skupščina družbe se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe Naravno
zdravilišče Topolšica d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila ter o načinu in obsegu
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2011.
2.2. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina:
2.2.1. Potrdi in odobri delo uprave družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. in ji
podeljuje razrešnico.
2.2.2. Potrdi in odobri delo nadzornega
sveta družbe Naravno zdravilišče Topolšica
d.d. in mu podeljuje razrešnico.
3. Predlog za pokritje izgube.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta družbe se izguba poslovnega leta
2011 v višini 872.365,42 EUR, skladno s
64. in 230. členom ZGD-1 pokrije v breme
nerazporejenega dobička leta 2010 v višini
80.302,32 EUR ter v breme drugih rezerv iz
dobička v višini 792.063,10 EUR.
4. Dopolnitev dejavnosti družbe, dopolnitev Statuta družbe Naravno zdravilišče
Topolšica d.d..
Predlog sklepa:
4.1. Dejavnost družbe se dopolni z naslednjo dejavnostjo:
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti
za prosti čas
4.2. Dopolni se besedilo 4. člena Statuta
in se v novem besedilu glasi:
Dejavnost družbe je:
35.119 Druga proizvodnja električne
energije
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, stojnic in tržnic
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih
nastanitvenih obratov
55.300 Dejavnost avtocampov, taborov
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen zavarovalništva in
dejavnosti pokojninskih skladov
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
85.590 Drugje neuvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanja
86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.220 Specialistična zunajbolnišnična
zdravstvena dejavnost
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti
za prosti čas
96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
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96.040 Dejavnosti za nego telesa.
5. Sprejem in potrditev čistopisa Statuta
družbe.
Predlog sklepa:
5.1. Na podlagi dopolnitve dejavnosti
družbe in skladno s sprejetimi dopolnitvami
Statuta družbe v okviru točke 4., se sprejme
in potrdi čistopis Statuta družbe.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2012.
Predlog sklepa:
6.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja za poslovno leto 2012 imenuje Revizijska hiša Simončič, d.o.o., Žalec.
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 klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s
priporočeno pošiljko vsaj do konca četrtega
dne pred zasedanjem skupščine.
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 7 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 7 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 tajništvu družbe
Naravno zdravilišče Topolšica d.d., in sicer
najmanj eno uro pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda skupščine se glasuje
z glasovnicami, razen o 1. točki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz
sodnega registra.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani 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, ki vključuje letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 2011 z revizorskim poročilom in mnenjem ter poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2011, je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d., Topolšica
77, 3326 Topolšica, in sicer vsak delavnik,

pisno prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, najpozneje do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo
za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupšine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti in uprava jim
je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni
za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi v
skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja
družbe s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine ter besedilom predlaganih
sprememb statuta je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6,
vsak delavnik, od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Telemach Tabor d.d.
Slavko Korenič,
direktor

od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Naravno zdravilišče Topolšica d.d.
Uprava
Ob-3027/12
Na podlagi določil 13. člena Statuta
delniške družbe Telemach Tabor d.d. in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
23. sejo skupščine
delniške družbe Telemach Tabor d.d.,
ki bo potekala dne 11. 7. 2012, ob 11. uri,
v poslovnih prostorih družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Telemach Tabor d.d. za poslovno leto 2011
in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila
za poslovno leto 2011, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter obravnava
predloga sklepa za razporeditev bilančnega
dobička družbe.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2012.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega
reda skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Izvoli se verifikacijska komisija skupščine, v sestavi predsednice Danijele Kosovič
in preštevalca glasov Janija Tekavca.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Edita Špitalar.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega
reda skupščine:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe Telemach Tabor d.d. za poslovno
leto 2011 in poročilom nadzornega sveta
družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila
in načina ter obsega preverjanja vodenja v
družbi med poslovnim letom 2011.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2011 ter upravi in
nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico.
Bilančni dobiček družbe, ki je sestavljen
iz zneska prenesenega dobička v višini
92.585,02 EUR in zneska čistega dobička
poslovnega leta 2011 v višini 130.177,53
EUR, znaša 222.762,55 EUR. Bilančni dobiček družbe ostane nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod 3. točko dnevnega reda
skupščine:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2012 se imenuje revizijsko družbo KPMG
d.o.o. Ljubljana.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
delniško knjigo konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan) ter
svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s
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Ob-3028/12
Na podlagi določil 6.18. člena Statuta
delniške družbe Telemach Pobrežje d.d. in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
19. sejo skupščine
delniške družbe
Telemach Pobrežje d.d.,
ki bo potekala dne 11. 7. 2012, ob 12. uri,
v poslovnih prostorih družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Telemach Pobrežje d.d. za poslovno leto
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2011 in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila s stališčem do revizijskega poročila
za poslovno leto 2011, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter obravnava
predloga sklepa za razporeditev bilančnega
dobička družbe.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2012.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega
reda skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Izvoli se verifikacijska komisija skupščine, v sestavi predsednice Danijele Kosovič
in preštevalca glasov Janija Tekavca.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Edita Špitalar.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega
reda skupščine:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe Telemach Pobrežje d.d. za poslovno
leto 2011 in poročilom nadzornega sveta
družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila
in načina ter obsega preverjanja vodenja v
družbi med poslovnim letom 2011.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2011 ter upravi in
nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico.
Bilančni dobiček družbe, ki je sestavljen
iz zneska prenesenega dobička v višini
74.213,41 EUR in zneska čistega dobička poslovnega leta 2011 v višini 68.531,70
EUR, znaša 142.745,11 EUR. Bilančni dobiček družbe ostane nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod 3. točko dnevnega reda
skupščine:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2012 se imenuje revizijsko družbo KPMG
d.o.o. Ljubljana.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
delniško knjigo konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan) ter
svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s
pisno prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, najpozneje do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo
za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupšine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi po-
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slati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava
jim je dolžna podati zanesljive podatke in
odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami
družbe, če so takšni odgovori in podatki
potrebni za presojo točk dnevnega reda
skupščine. Na vprašanja delničarjev z isto
vsebino lahko uprava poda odgovore in
podatke tudi v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna
in poslovna razmerja družbe s povezanimi
družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih
družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6, vsak
delavnik, od 10. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Telemach Pobrežje d.d.
Roman Slapničar,
direktor
Ob-3029/12
Na podlagi določil 13. člena Statuta delniške družbe Telemach Rotovž d.d. in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
20. sejo skupščine
delniške družbe Telemach Rotovž d.d.,
ki bo potekala dne 11. 7. 2012, ob 10. uri,
v poslovnih prostorih družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Telemach Rotovž d.d. za poslovno leto 2011
in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila
za poslovno leto 2011, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter obravnava
predloga sklepa za razporeditev bilančnega
dobička družbe.
3. Odpoklic dosedanjega člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana
nadzornega sveta.
4. Umik lastnih delnic družbe in sprememba statuta družbe.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2012.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega
reda skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Izvoli se verifikacijska komisija skupščine, v sestavi predsednice Danijele Kosovič
in preštevalca glasov Janija Tekavca.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Edita Špitalar.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega
reda skupščine:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe Telemach Rotovž d.d. za poslovno
leto 2011 in poročilom nadzornega sveta
družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila
in načina ter obsega preverjanja vodenja v
družbi med poslovnim letom 2011.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2011 ter upravi in
nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico.
Bilančni dobiček družbe, ki je sestavljen
iz zneska prenesenega dobička v višini
542.171,25 EUR in zneska čistega dobička
poslovnega leta 2011 v višini 543.555,07
EUR, znaša 1.085.471,32 EUR. Bilančni
dobiček družbe ostane nerazporejen in se
prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod 3. točko dnevnega reda
skupščine:
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
odpokliče dosedanji član nadzornega sveta
Roman Slapničar.
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
za mandatno obdobje naslednjih štirih let v
nadzorni svet družbe imenuje Matjaž Pantelič.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 4. točko dnevnega
reda skupščine:
Umakne se 707 lastnih delnic družbe Telemach Rotovž d.d., ki predstavljajo 7,01 %
osnovnega kapitala družbe Telemach Rotovž d.d. Umik 707 lastnih delnic družbe
Telemach Rotovž d.d. se izvede na podlagi
zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom
delnic po poenostavljenem postopku v skladu z določbami tretjega in četrtega odstavka
381. člena ZGD-1. Osnovni kapital družbe
Telemach Rotovž d.d. je zmanjšan z dnem
vpisa sklepa v sodni register. Osnovni kapital se zmanjša za znesek v višini 568.121,34
EUR tako, da osnovni kapital družbe Telemach Rotovž d.d. po zmanjšanju znaša
7.534.237,16 EUR. Kapitalske rezerve družbe Telemach Rotovž d.d. so z vpisom sklepa
v sodni register povečane za znesek v višini
568.121,34 EUR.
V prvem stavku 4. člena statuta družbe
Telemach Rotovž d.d. se dosedanji znesek
8.102.358,50 EUR in številka 10.083 ter besedni navedbi tega zneska oziroma številke
nadomestita z zneskom 7.534.237,16 EUR
in številko 9376.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod 5. točko dnevnega reda
skupščine:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2012 se imenuje revizijsko družbo KPMG
d.o.o. Ljubljana.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
delniško knjigo konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan) ter
svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s
pisno prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Mariboru,
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Cankarjeva ulica 6, najpozneje do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo
za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupšine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti in uprava jim
je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni
za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi v
skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja
družbe s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine ter besedilom predlaganih
sprememb statuta je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6,
vsak delavnik, od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Telemach Rotovž d.d.
Slavko Korenič, direktor

po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava
jim je dolžna podati zanesljive podatke in
odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami
družbe, če so takšni odgovori in podatki
potrebni za presojo točk dnevnega reda
skupščine. Na vprašanja delničarjev z isto
vsebino lahko uprava poda odgovore in
podatke tudi v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna
in poslovna razmerja družbe s povezanimi
družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine ter besedilom predlaganih
sprememb statuta je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6,
vsak delavnik, od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Telemach Tezno d.d.
Roman Slapničar

Ob-3030/12
Na podlagi določil 37. člena Statuta
delniške družbe Telemach Tezno d.d. in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
23. sejo skupščine
delniške družbe Telemach Tezno d.d.,
ki bo potekala dne 11. 7. 2012, ob 13. uri,
v poslovnih prostorih družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Telemach Tezno d.d. za poslovno leto 2011
in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila
za poslovno leto 2011, podelitev razrešnice

upravi in nadzornemu svetu ter obravnava
predloga sklepa za razporeditev bilančnega
dobička družbe.
3. Odpoklic dosedanjega člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana
nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2012.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega
reda skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič,
Izvoli se verifikacijska komisija skupščine, v sestavi predsednice Danijele Kosovič
in preštevalca glasov Janija Tekavca.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Edita Špitalar.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega
reda skupščine:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe Telemach Tezno d.d. za poslovno
leto 2011 in poročilom nadzornega sveta
družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila
in načina ter obsega preverjanja vodenja v
družbi med poslovnim letom 2011.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2011 ter upravi in
nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico.
Bilančni dobiček družbe, ki je sestavljen iz zneska prenesenega dobička v
višini 57.176,87 EUR in zneska čistega dobička poslovnega leta 2011 v višini
53.768,67 EUR, znaša 110.945,54 EUR. Bilančni dobiček družbe ostane nerazporejen
in se prenese v naslednje poslovno leto kot
preneseni dobiček.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod 3. točko dnevnega reda
skupščine:
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
odpokliče dosedanji član nadzornega sveta
Matjaž Pantelič.
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
za mandatno obdobje naslednjih štirih let v
nadzorni svet družbe imenuje Marko Šter.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod 4. točko dnevnega reda
skupščine:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2012 se imenuje revizijsko družbo KPMG
d.o.o. Ljubljana.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
delniško knjigo konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan) ter
svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s
pisno prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, najpozneje do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo
za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupšine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
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Ob-3039/12
Na podlagi določila 295. člena Zakona
o gospodarskih službah (Uradni list RS, št.
42/06, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11 in
32/12) in 10. člena Statuta javnega podjetja
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
sklicuje direktor
12. skupščino
delniške družbe Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d.d.,
ki bo na sedežu družbe, v Kromberku,
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, dne
12. 7. 2012, s pričetkom ob 13. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednico skupščine se imenuje
Jasmina Kalin Kante; za preštevalki glasov
se imenujeta Darja Rijavec in Januša Kokot.
Skupščini bo prisostvovala notarka Katjuša Gorjan, Ulica XXX. divizije 23, Nova
Gorica.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2011 in poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev se seznani s
sprejetim letnim poročilom za poslovno leto
2011 skupaj z revizorskim poročilom in Po-
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ročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2011.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček v višini 429.489,61
EUR ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina potrjuje delo direktorja in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2011
ter podeli direktorju in članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2011.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe po predlogu. Skupščina pooblašča notarko Katjušo Gorjan, da
izdela čistopis statuta.
6. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto
2012 se imenuje revizijska družba KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Glasovalne pravice delnic so opredeljene s statutom delniške družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za
udeležbo na skupščini oddajo osebno ali s
priporočeno pošiljko najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine v
tajništvu uprave družbe in so na ta dan kot
imetniki delnic vpisani v delniški knjigi.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
družbe, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Gradivo: gradivo za skupščino s predlogi
sklepov in njihovimi obrazložitvami, vključno
z letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja.
Nasprotni predlogi: morebitni nasprotni
predlogi k posameznim točkam dnevnega
reda, morajo biti v pisni obliki, razumno utemeljeni in poslani upravi v sedmih dneh po
objavi tega sklica.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
direktor
Miran Lovrič, univ. dipl. inž. grad.
Št. 04/2012
Ob-3040/12
Na podlagi 18. točke Statuta delniške
družbe Slikar, podjetje za slikarstvo, pleskarstvo, trgovino in inženiring, s sedežem v Mariboru, Prešernova ulica 26 a,
uprava in predsednik nadzornega sveta
sklicujeta
16. redno skupščino,
ki bo v ponedeljek, dne 16. 7. 2012, ob
15. uri, v prostorih uprave, Prešernova ulica
26a, Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles in ugotovitev sklepčnosti.
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2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.
3. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
Predlog sklepa k točki 1. dnevnega reda:
Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles in ugotovitev sklepčnosti:
– za predsednika skupščine se izvoli Tanja Bedrač,
– za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo
glasovanja po posamezni točki dnevnega
reda se izvoli preštevalec glasov Štefan
Herženjak,
– za notarja Stanislav Bohinc iz Maribora, Ulica Vita Kraigherja 1.
Izvolijo se organi v predlagani sestavi.
Na podlagi poročila preštevalca glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
Predlog sklepa k točki 2. dnevnega reda
Na podlagi 294. člena ZGD-1 skupščina
potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2011 in jima podeljuje
razrešnico.
Predlog sklepa k točki 3. dnevnega reda
Poslovodstvo v skladu s sprejetim skupščinskim sklepom pod točko 4. dnevnega
reda na 15. redni skupščini družbe dne
28. 9. 2011 podaja naslednje poročilo o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu
pridobljenih delnic ter o vrednosti delnic, in
sicer ugotavlja, da družba od sprejetja navedenega sklepa na skupščini družbe dne
28. 9. 2011 ni pridobila oziroma prodala
nobene lastne delnice.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu organov upravljanja
na sedežu družbe Slikar d.d., Prešernova
ulica 26a, Maribor, vsak delovni dan, od 12.
do 13. ure, od dneva objave do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralno klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 30. 6. 2012,
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci
skupščine ob vstopu v sejno sobo. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno in deponirano na sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred začetkom zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine
Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 60 minut pred začetkom zasedanja. V tem času se bodo delile glasovnice. Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15 % glasov. Če skupščina
ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine iz istim dnevnim redom istega dne, ob 15.30, na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Slikar, d.d. Maribor
Uprava

Ob-3050/12
Na podlagi določila prvega odstavka
10. člena Statuta družbe Luka Koper, d.d.,
sklicuje uprava
20. skupščino
delničarjev družbe Luka Koper, d.d.,
ki bo dne 9. 7. 2012, ob 13. uri, v sejni
dvorani Primorske gospodarske zbornice,
Ferrarska ulica 2, Koper.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepč
nosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek iz Ljubljane, za
preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o.,
Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke
Nane Povšič Ružić.
3. Predstavitev Letnega poročila družbe
Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za
leto 2011 z mnenjem revizorja in Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine
Luka Koper za leto 2011.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s sprejetim Letnim
poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2011 z mnenjem
revizorja in s Poročilom nadzornega sveta
o preveritvi Letnega poročila družbe Luka
Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto
2011.
Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki članov
uprave, ki so navedeni na strani 206 in 207
letnega poročila.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2011.
Predlogi sklepov:
4.1. Skupščina se seznani, da bilančni
dobiček za leto 2011 znaša 0,00 EUR. V
letu 2011 je družba Luka Koper, d.d., ustvarila čisto izgubo v višini 1.849.205,32 EUR.
Družba je že pri sestavitvi letnega poročila
pokrila ugotovljeno čisto izgubo poslovnega
leta 2011 s sprostitvijo v preteklosti oblikovanih drugih rezerv iz dobička.
4.2. Skupščina podeli upravi razrešnico
za leto 2011.
4.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu
razrešnico za leto 2011.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2012.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2012
se za revizorja imenuje revizijsko družbo
Ernst & Young, d. o. o., Dunajska cesta 111,
Ljubljana.
6. Spremembe Statuta družbe Luka Koper, d.d..
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta delniške družbe Luka Koper,
pristaniški in logistični sistem, d.d..
Družba je dolžna uskladiti splošne akte
družbe s predlaganimi spremembami Statuta najkasneje do 9. 9. 2012, do istega roka
pa je nadzorni svet dolžan imenovati novo
enočlansko upravo in urediti vsa razmerja z
dosedanjo upravo.
Notarka pripravi čistopis Statuta delniške
družbe Luka Koper, pristaniški in logistični
sistem, d.d..
7. Določitev višine plačila za opravljanje
funkcije in sejnine članom nadzornega sve-
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ta ter članom komisij nadzornega sveta za
obdobje naslednjih dvanajst (12) mesecev.
Predlog sklepa:
Skupščina na podlagi določil 25. člena
Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d.,
sprejme odločitev o določitvi plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega
sveta za obdobje naslednjih dvanajst (12)
mesecev, kakor sledi:
– člani nadzornega sveta prejmejo
za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša
275,00 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 50 % vrednosti osnovnega plačila
za opravljanje funkcije posameznega člana
nadzornega sveta;
– člani nadzornega sveta poleg sejnin
prejmejo osnovno plačilo za opravljanje
funkcije v višini 11.000,00 EUR bruto letno
na posameznega člana;
– predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana
nadzornega sveta;
– predsednik komisije je upravičen tudi
do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije
nadzornega sveta;
– člani komisije nadzornega sveta prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za
posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta;
– zunanji član komisije nadzornega sveta, ki istočasno ni član nadzornega sveta,
prejme plačilo za opravljanje funkcije v višini
11.000,00 EUR bruto letno;
– 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. Če
opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so
upravičeni do sorazmernega izplačila glede
na število delovnih dni;
– posamezni 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;
– 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.
8. Pooblastilo skupščine za pridobivanje
lastnih delnic.

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: Luka Koper, d.d., Vojkovo
nabrežje 38, 6501 Koper ali na elektronski
naslov: uprava@luka-kp.si.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji s skupnim številom delnic
14.000.000, vse delnice imajo glasovalno
pravico.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v
delniško knjigo družbe, ki jo vodi Klirinško
depotna družba, d. d., Ljubljana, do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
to je 5. 7. 2012, in bodo pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini, najpozneje konec
četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je 5. 7. 2012.
V prijavi mora delničar – fizična oseba
navesti datum rojstva in naslov, ali drugi
osebni podatek, s katerim se lahko nedvoumno identificira delničarja, delničar – pravna
oseba pa matično številko in naslov. Prijavo
pošljejo delničarji na naslov: Luka Koper, d.
d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper ali na
elektronski naslov: uprava@luka-kp.si.
Pooblaščenec delničarja mora predložiti
najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki
ostane shranjeno pri družbi. Vzorca prijave
na skupščino in pooblastila sta dostopna na
spletni strani družbe www.luka-kp.si.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 9. 7. 2012, ob
14. uri, v isti dvorani. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Luka Koper, d.d.,
dr. Gregor Veselko
predsednik uprave

Predlog sklepa:
Skupščina družbi izdaja pooblastilo za
pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic pod
naslednjimi pogoji:
1. pooblastilo za pridobitve lastnih delnic
velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila skupščine;
2. pooblastilo velja za pridobitev največ
1.400.000 lastnih delnic družbe, pri čemer
skupni delež delnic, pridobljen za namene
iz tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi
delnicami, ki jih družba že ima, v nobenem
trenutku ne sme presegati 10 % osnovnega
kapitala družbe;
3. nakupna cena za pridobitev lastnih
delnic:
– ne sme presegati povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na
Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred
dnevom njihove pridobitve, povečanega za
10 %,
– ne sme biti nižja od 4,17 EUR, kar
predstavlja pripadajoč znesek posamezne
delnice v osnovnem kapitalu družbe;
4. družba lahko lastne delnice pridobiva
le na organiziranem trgu kapitala;
5. družba lahko s tem pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice in prej pridobljene lastne delnice uporablja za vse ali
nekatere od naslednjih namenov:
– za zamenjavo za kakršnokoli poslovno
ali finančno premoženje, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe,
– za ponudbo v odkup delavcem družbe
ali z njo povezane družbe ali
– za morebitne odprodaje strateškemu
investitorju na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta;
6. cena, po kateri družba odsvaja lastne
delnice, ne sme biti nižja od njihove povprečne pridobitvene cene in ne nižja od povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih
papirjev v zadnjem polnem koledarskem
mesecu pred dnevom njihove odsvojitve;
7. pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v
tem pooblastilu;
8. uprava mora na prvi naslednji redni
skupščini po datumu morebitne pridobitve
lastnih delnic delničarjem poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu
in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti
pridobljenih delnic. Na prvi naslednji skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih
delnic pa mora delničarjem poročati o skupnem številu in deležu odsvojenih delnic ter
o vrednosti odsvojenih delnic, poleg tega
pa jim predložiti tudi mnenje neodvisnega
finančnega svetovalca o ustreznosti odsvojitve z vidika interesov delničarjev in družbe.
Gradivo za skupščino, vključno z Letnim
poročilom za leto 2011, veljavnim Statutom
družbe in predlogi sklepov ter obrazložitvami za vse točke, je delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo
nabrežje 38, Koper, vsak delovni dan, od 9.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine ter na spletni
strani družbe, www.luka-kp.si.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen nasprotni predlog k predlogom sklepov
po posameznih točkah dnevnega reda na
naslov: Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje
38, 6501 Koper ali na elektronski naslov:
uprava@luka-kp.si.
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Ob-3053/12
Direktorica družbe Gostinsko podjetje
Vič d.d., Gradaška 10, Ljubljana, sklicuje na
podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu s 23.
členom Statuta
redno skupščino družbe
GP VIČ d.d.,
ki bo dne 11. 7. 2012, ob 9. uri, na upravi
podjetja na Gradaški 10 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
Direktorica in nadzorni svet predlagata,
da predsedujoči skupščine skladno z določili člena 30.D statuta ugotovi prisotnost in
sklepčnost zasedanja skupščine na podlagi seznama prisotnih oziroma zastopanih
delničarjev ter o tem poroča skupščini pred
pričetkom glasovanja.
2. Izvolitev preštevalcev glasov.
Nadzorni svet skladno z določilom člena
31.D statuta predlaga sklep: za preštevalca
glasov se izvoli Vero Uršič.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2011.
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Direktorica in nadzorni svet predlagata sklep o uporabi bilančnega dobička,
ki po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša
919.602,58 EUR.
Bilančni dobiček v višini 919.602,58 EUR
se ne uporabi in se prenese v naslednje
leto.
4. Podelitev razrešnice.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep: članom uprave in nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica.
5. Nagrada upravi in nadzornemu svetu.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep: za uspešno poslovanje v letu 2011
se določi nagrada direktorici v znesku neto
2.000 EUR in nadzornemu svetu v znesku
neto 10.000 EUR.
6. Sprememba statuta.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
naslednje sklepe:
6.1. Spremeni se Štirinajsti A. člen statuta, tako da poslej glasi:
Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavljajo 3 (trije) člani, ki zastopajo interese
delničarjev in zaposlenih.
6.2. Spremeni se Štirinajsti B. člen statuta, tako da poslej glasi:
Zaposleni imenujejo 1 (enega) člana
nadzornega sveta samo, če je to obvezno
po zakonu, ki ureja sodelovanje delavcev
v organih upravljanja gospodarskih družb,
sicer vse tri člane nadzornega sveta izvoli
skupščina.
6.3. Spremeni se devetindvajseti C. člen
statuta, tako da poslej glasi:
Delničarji, ki niso v zamudi z vplačilom
delnic, se imajo pravico udeležiti skupščine
in na njej glasovati le, če so vpisani v delniško knjigo in če svojo udeležbo prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
Udeležba se prijavi osebno ali po telegramu
ali s priporočeno pošto.
7. Volitve članov nazornega sveta.
Nadzorni svet predlaga naslednja sklepa:
7.1 Skupščina delničarjev se seznani z
odstopom naslednjih članov nadzornega
sveta: Jožefa Bizjak, Popovič Mirjana, Slemenšek Ljudmila, Rizvič Enes in Mikuž Milan. Navedenim članom nadzornega sveta
preneha mandat na dan te skupščine.
7.2 Za člane nadzornega sveta z mandatom 4 let od dne zasedanja te skupščine
dalje se izvolijo: Janja Šerjak, Sonja Anadolli
in Mirko Štolfa.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Poslovodstvo družbe bo na skupščini
dalo delničarjem vse podatke o zadevah
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družbe, ki so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo
na skupščini prijaviti družbi najmanj konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Prijava mora prispeti na naslov družbe najkasneje do 7. 7. 2012. Prijavo je mogoče
poslati s priporočeno pošto ali s telegramom na naslov družbe ali po telefaxu št.
01/24-20-834. V prijavi se navede ime in
priimek delničarja oziroma firmo delničarja,
naslov oziroma sedež delničarja in 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, s prej
navedenimi podatki. Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob
priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
GP VIČ d.d.
Direktorica
Ob-3058/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, s spremembami in dopolnitvami) in Statuta družbe, sklicuje uprava družbe Cetis d.d., Čopova 24,
3000 Celje,
17. redno skupščino
družbe Cetis d.d.,
ki bo 9. 7. 2012, ob 10. uri, v poslovnih
prostorih na sedežu družbe.
Dnevni red in predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
1.1 Skupščina izvoli predsednika skupščine, Ljuba Pečeta, in dva preštevalca glasov, Mira Zakrajška in Aleša Šifrerja, ter
ugotovi prisotnost notarja Srečka Gabrila za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim
Revidiranim letnim poročilom o poslovanju
družbe Cetis d.d. za poslovno leto 2011 in s
sprejetim Revidiranim konsolidiranim letnim
poročilom skupine Cetis za poslovno leto
2011, seznanitev skupščine s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom
Revidiranega letnega poročila o poslovanju
družbe Cetis d.d. za poslovno leto 2011 in
Revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Cetis za poslovno leto 2011
ter seznanitev skupščine s prejemki članov
organov vodenja in nadzora, ki so jih za
opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
3.1 Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2011 znaša 644.485,46 EUR in se v celoti razporedi kot preneseni dobiček.
3.2 Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta Cetis d.d. v poslovnem letu 2011 ter
se nadzornemu svetu podeli razrešnica za
leto 2011.
3.3 Potrdi in odobri se delo uprave Cetis
d.d., v poslovnem letu 2011 ter se upravi
podeli razrešnica za leto 2011.

4. Imenovanje revizorja.
Za revizorja poslovanja družbe Cetis
d.d. in skupine Cetis za poslovno leto 2012
skupščina delničarjev imenuje: ABC revizija,
družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o.,
Dunajska cesta 101, Ljubljana.
Predlagatelji sklepov
Predlagatelja sklepov od točke 1 do
vključno točke 3 dnevnega reda sta uprava
in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa
pod točko 4 je nadzorni svet družbe.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred sejo skupščine, to je
na dan 5. 7. 2012 (presečni dan). Pravico
udeležbe in glasovanja na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to
je do konca dne 5. 7. 2012. Prijava se pošlje
po telefaksu na št. 03/427-88-17 ali s pošto
na naslov: CETIS d.d., Čopova ulica 24,
3000 Celje, tajništvo uprave – za skupščino.
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 ob prijavi udeležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno.
Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni
strani družbe, www.cetis.si, vsak delničar pa
ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu
družbe, na Čopovi ulici 24 v Celju, vsak
delovni dan, od dne objave sklica do dne
zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure.
Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi
po elektronski pošti, na elektronski naslov:
ales.sifrer@cetis.si in sicer v skenirani obliki
kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni
podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa
lastnoročni podpis zakonitega zastopnika
in žig oziroma pečat pravne osebe, kolikor ga le-ta uporablja. Družba ima pravico
do preveritve identitete delničarja oziroma
pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po
elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega
podpisa. Pooblastilo je lahko posredovano
družbi tudi po telefaksu, na št. 03/427-8817. 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.
Zaradi nemotenega poteka skupščine
pozivamo vse delničarje oziroma njihove
pooblaščence ali zastopnike, da se zglasijo
v prostorih družbe pri preštevalcih glasov
vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih
delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Osnovni kapital in število glasovalnih
delnic
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
200.000 navadnih kosovnih imenskih del-
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nic. Na dan sklica skupščine ima družba
190.674 delnic z glasovalno pravico.
Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na
skupščini.
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v
zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za skupščino z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta družbe, Revidiranim letnim poročilom
družbe Cetis d.d. za leto 2011 in Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Cetis za leto 2011, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Revidiranega letnega
poročila družbe Cetis d.d. in Revidiranega
konsolidiranega letnega poročila skupine
Cetis za leto 2011 in drugimi gradivi iz
drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je
na vpogled delničarjem družbe na sedežu
družbe, na Čopovi ulici 24 v Celju, vsak
delovni dan, od dne objave sklica, do dne
zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure,
in na spletni strani družbe, www.cetis.si.
Sklic skupščine, obrazložitev predlogov
sklepov, in ostalo gradivo je objavljeno tudi
na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d.
(www.seonet.ljse.si).
Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1, ter izčrpne informacije o pravicah
delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za
dodatne točke dnevnega reda, podajanjem
nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti, so objavljene na spletni strani družbe,
www.cetis.si.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavila
tiste dodatne točke dnevnega reda, glede
katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi
najpozneje 7 dni po objavi skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po
elektronski pošti na naslov, ales.sifrer@cetis.si ali po telefaksu na št. 03/427-88-17.
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 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni
in za katere bo delničar predlagatelj pri tem
sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog. Predloga o
volitvah delničarjev skladno s 301. členom
ZGD-1, ni potrebno utemeljiti. Delničarji
lahko predloge sklepov in volilne predloge
družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na
naslov, ales.sifrer@cetis.si ali po telefaksu
na št. 03/427-88-17. 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

zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat
pravne osebe, če ga le-ta 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 zahtevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305.
člena ZGD-1.
Cetis d.d.
predsednik uprave
mag. Roman Žnidarič
Ob-3073/12
Na podlagi 7. točke, peti odstavek Statuta družbe PUP Velenje, Podjetja za urejanje prostora, d.d., Velenje, sklicuje uprava
družbe
17. sejo skupščine
družbe PUP Velenje d.d.,
ki bo v četrtek, dne 12. 7. 2012, ob 13.
uri, v mali sejni sobi družbe PUP Velenje
d.d., Koroška cesta 40/A v Velenju.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe
sprejema predlagani dnevni red in imenuje
notarja Srečka Gabrila za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15 % osnovnega kapitala
družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalce glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2011 in
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi,
pregledu in sprejemu revidiranega letnega
poročila o poslovanju v letu 2011 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se seznani s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2011 in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi,
pregledu in sprejemu revidiranega letnega
poročila o poslovanju v letu 2011.
Delničarji se seznanijo s prihodki uprave
in članov organa nadzora v letu 2011.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2011 ter podeli upravi in nadzornemu svetu
razrešnico za poslovno leto 2011.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2011 znaša:
– nerazporejeni dobiček preteklih let v
višini 202.846,22 EUR in
– čisti dobiček iz poslovnega leta 2011 v
višini 433.451,38 EUR.
Nerazporejeni dobiček iz preteklih let
in čisti dobiček iz poslovnega leta 2011, v
skupni višini 636.297,60 EUR, ostane nerazporejen.
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5. Seznanitev z odstopno izjavo člana
nadzornega sveta družbe in prenehanje
članstva v nadzornem svetu.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina družbe se seznani, da
je član nadzornega sveta Oto Brglez podal
nepreklicno odstopno izjavo z mesta člana
nadzornega sveta in mu tako članstvo v
nadzornem svetu preneha dne 12. 7. 2012.
6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina družbe na predlog nadzornega sveta imenuje enega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev,
in sicer:
6.1.1. Za člana nadzornega sveta se
imenuje Valerija Drev, stanujoča Kamenče
1 d, 3314 Braslovče, za mandatno obdobje
4 let, z mandatom od 12. 7. 2012 dalje.
7. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
7.1. Dejavnost družbe se razširi za opravljanje naslednjih dejavnosti:
47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi,
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah.
8. Spremembe Statuta družbe in sprejem
čistopisa Statuta družbe.
Predlog sklepa:
8.1. Statut družbe se spremeni tako, da
se v točki 3.1., kjer so opredeljene dejavnosti družbe, dodajo dejavnosti, s katerimi se
razširi dejavnost družbe, skladno s sklepom
v točki 7. Na podlagi te spremembe, se
sprejme čistopis Statuta družbe.
9. Določitev osnov za plačilo članov nadzornega sveta za delo v NS.
Predlog sklepa:
9.1 Članom nadzornega sveta družbe se
za priprave na sejo NS, porabljeni čas za
prihod na sejo in sodelovanje na seji, prizna
nagrada v višini 200 EUR za predsednika
nadzornega sveta, 150 EUR pa za člane
nadzornega sveta.
10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
10.1. Za revizorja za leto 2012 se imenuje pooblaščena revizijska družba Valuta,
družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica
39, 2000 Maribor.
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 in pooblaščencu s
priporočeno pošiljko vsaj do konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je
pravočasna, če prispe na sedež družbe PUP
Velenje d.d., Koroška cesta 40 a, 3320 Velenje, do vključno 9. 7. 2012.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Delničarji, katerih skupni deleži presegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 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 7 dneh po objavi sklica skupščine,
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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, v skladu
s 305. členom ZGD.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe na
njenem sedežu, in sicer vsaj 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 pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz
sodnega registra.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklicana za 13. uro, prostor
za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob napovedani 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,
ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2011, revidirane in konsolidirane
računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila s stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila in o načinu ter obsegu
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2011, je delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave družbe PUP Velenje, d.d.,
Koroška cesta 40 a, Velenje, in sicer vsak
delavnik, od 8. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
direktor PUP Velenje d.d.
Janez Herodež

Razširitve dnevnih redov
Ob-3031/12
Na podlagi pisne zahteve delničarja
družbe, Slovenske železnice d.o.o., da se
dnevni red 17. skupščine družbe, sklicane
za dne 28. 6. 2012, razširi z dodatno točko,
uprava družbe Terme Olimia, d.d. v zvezi s
17. redno sejo skupščine, sklicano za dne
28. 6. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe, v
skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD1 objavlja dodatno točko dnevnega reda,
ki glasi:
4. Odpoklic imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: Iz nadzornega sveta
družbe Terme Olimia d.d., se z dnem sprejema tega sklepa odpokliče članica nadzornega sveta Branka Neffat.
V nadzorni svet družbe Terme Olimia
d.d., se z dnem sprejema tega sklepa imenuje Andrej Vidic.
Utemeljitev:
Slovenske železnice d.o.o. morajo glede
na njihov delež v družbi imeti ustrezen vpliv
pri upravljanju družbe in s tem na poslovanje družbe tudi preko nadzornega sveta
družbe, in zato želijo imeti v tem organu
primerno zastopanost.
Branka Neffat, ki je bila imenovana
na predlog Slovenskih železnic d.o.o., ni
več nadzornica družbe in ni več neposredno vpeta v poslovanje družbe Slovenske
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železnice d.o.o., zato predlagamo, da se
odpokliče kot članica nadzornega sveta in
imenuje nov član na predlog Slovenskih železnic d.o.o..
Andrej Vidic, rojen 18. 11. 1968, je po
izobrazbi univ. dipl. pravnik, od 1. 7. 1992
zaposlen na Slovenskih železnicah, od leta
2000 na vodstvenih delovnih mestih na
Slovenskih železnicah, od 1. 7. 2010 dalje
opravlja funkcijo pomočnika direktorja za organizacijsko – pravne zadeve.
Terme Olimia, d.d.
direktor
Zdravko Počivalšek, univ. dipl. inž. agr.
Št. 8/2012
Ob-3045/12
Uprava družbe Manufaktura d.d., Nova
Gorica, v skladu z 298. členom ZGD-1 objavlja zahtevo delničarja Enoteks d.o.o., Šempeter pri Gorici, ki je imetnik 37.871 delnic
družbe Manufaktura d.d., kar predstavlja
32,156 % osnovnega kapitala družbe, da se
na dnevni red 17. redne skupščine družbe
Manufakture d.d., ki bo dne 21. 6. 2012, ob
13. uri, na sedežu družbe, Sedejeva ulica
6, Nova Gorica, uvrsti dodatna 7. točka, ki
se glasi:
7. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
Zaradi poteka mandata se razreši članica nadzornega sveta, predstavnica delničarjev, Katja Blažič Rusjan in se na njeno
mesto z dne 21. 6. 2012 ponovno imenuje
Katja Blažič Rusjan, rojena 15. 4. 1968, po
poklicu diplomirana upravna organizatorka.
Gradivo za razširitev dnevnega reda je
delničarjem na voljo za 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.
Uprava družbe Manufaktura d.d.,
Nova Gorica
Ob-3074/12
Uprava družbe na zahtevo delničarjev,
katerih delež v osnovnem kapitalu znaša
več kot 5 % osnovnega kapitala, preklicuje
objavljeni tekst v Uradnem listu RS, št. 42 z
dne 1. 6. 2012, Ob-2961/12, in ga nadomesti z naslednjim besedilom:
Na podlagi pisne zahteve delničarjev
družbe, katerih delež v osnovnem kapitalu
družbe presega eno dvajsetino, da se v zvezi z dnevnim redom 16. redne seje skupščine družbe, sklicane za dne 29. junija 2012,
razširi dnevni red z dvema dodatnima točkama, uprava družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
v zvezi s 16. redno sejo skupščine, sklicano
za dne 29. junija 2012, ob 11. uri, na sedežu
družbe, v skladu s prvim odstavkom 300.
člena ZGD-1 in v skladu s tretjim odstavkom
298. člena ZGD-1 objavlja dve dodatni točki
dnevnega reda, ki glasita:
7. Pooblastila Upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina v skladu z osmo alinejo 247.
člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravi družbe pooblastilo, da lahko v
imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati
10 % skupnega števila delnic, kar predstavlja 3.349.532 delnic.
Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema
tega sklepa.

Uprava družbe lahko na podlagi tega
sklepa kupuje lastne delnice po ceni, ki ne
bo o nižja od 70 % knjigovodske vrednosti
in ne bo višja od dvakratnika knjigovodske
vrednosti delnice, izračunane na podlagi računovodskih izkazov iz zadnjega revidiranega letnega poročila družbe pred sklenitvijo
pogodbe o nakupu lastnih delnic, za delnico.
Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je
družba pridobila na podlagi prejšnjih in tega
pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena le, če so lastne delnice na
podlagi predhodnega soglasja Nadzornega
sveta uporabljene za zamenjavo za delnice
oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih, za morebitno odprodajo strateškemu
vlagatelju.
Uprava je pooblaščena na podlagi tega
pooblastila pridobljene delnice umakniti
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča
Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta
družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika
lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine upravi družbe za
nakup lastnih delnic.
Obrazložitev: delničarji družbe Elektro
Maribor, so na lanskoletni skupščini podprli razdelitev Elektro Maribor, d.d., na dva
strateška dela, in sicer na omrežni in tržni
del. Tokratni sklic skupščine ne predvideva
aktivnosti ali razprave povezane z nameravanim vstopom strateškega partnerja v
tržni del družbe, kljub dejstvu, da gre za
pomembno vprašanje v zvezi s prihodnostjo
družbe in njene odvisne družbe ter interesi
vseh njenih delničarjev. Prav tako se že dalj
časa ve, da se za vstop v tržne dele z dokapitalizacijami ali morda celo s kupninami
zanimajo drugi gospodarski subjekti, kot so
HSE, GEN in Petrol.
Ker manjšinski delničarji razen lani in
morebiti letos nismo bili deležni dividende,
ki bi upravičila morebitno naše vztrajanje
na investiciji, smo mnenja, da je ustanovitev sklada lastnih delnic najprimernejša
ureditev za vse vpletene strani, hkrati pa
relativno enostavna in hitra, ter cenovno
tudi najugodnejša za državo, saj bi problematiko malih delničarjev reševala z denarjem, ki ga bi pridobila družba ob morebitnem prejemu kupnine oziroma dokapitalizacije tržnega podjetja, ki se ukvarja
z prodajo in je v 100 % lastni obstoječih
delničarjev. Tako bi z denarjem, ki ga bi
dobili za kupnino oziroma dokapitalizacijo v
tržnem delu, lahko izplačali male delničarje
in preko sklada lastnih delnic in kasneje
morda preko izstopa ali iztisnitve skladno
z določili 384. do 390. člena ZGD-1 pripeljali tudi omrežni del do 100 % lastništva
države, ki bi lahko upravljanje le tega nato
prepustila oziroma prenesla na SODO. Ta
način preoblikovanja je zelo enostaven in
hiter, ter ne nazadnje s tem sledimo tudi
odločbi in napotilu računskega sodišča in
smernicam Evropske unije.
Manjšinski oziroma mali delničarji, ki so
preko organiziranega zbiranja pooblastil
pooblastili Društvo Mali delničarji Slovenije
(Društva MDS) za zastopanje na skupščini,
so pokazali velik interes do reševanja problematike, ter s svojo številčno prisotnostjo
preko posredovanja pooblastil Društvu MDS
pokazali, da si želijo čimprejšnjo rešitev navedene problematike. Vse od skupščine leta
2009 si je Društvo MDS, kot tudi predlagatelji razširitve dnevnega reda, prizadevajo za
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sporazumno rešitev o možnosti izstopa po
pošteni ceni in morda je prav ustanovitev
sklada lastnih delnic, pravi korak v to smer.
8. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Z dnem 29. 6. 2012 se odpokliče člana NS Ferenčak Romana, Trnje 58, 9232
Črenšovci.
Za člana nadzornega sveta predstavnike
delničarjev se za mandatno obdobje 4 let, ki
začne teči 30. junija 2012, imenuje: Rajko
Stanković, roj. 15. 3. 1968, stanujoč Količevo 69, 1230 Domžale, višji upravni delavec,
zaposlen kot predsednik Društva MDS.
Obrazložitev: ker se predlaga, da bi
uprava kupovala lastne delnice, predlagatelji menijo, da je potrebno imeti znotraj NS
tudi predstavnika, ki bo spremljal dogajanje
v zvezi z nakupi lastnih delnic. Predlagani
kandidat, Rajko Stanković izpolnjuje vse zakonske zahteve za imenovanje v NS, hkrati
pa ima tudi številne izkušnje s področja prava in ekonomije.
Delničarji – predlagatelji:
ACH, d.d.
Milan Jagrič
po pooblastilu
Vipa Holding d.d.
Matic Majcenovič
predsednik uprave
PRO-BIT, d.o.o.
Vlado Gobec
direktor
Iskra Telekom Holding, d.d.
Viktorija Vehovec
Probanka d.d.
Milana Lah
članica uprave
Romana Pajenk
predsednica uprave
Primorski skladi, d.d., Koper
Dušan Jereb
Infond, d.o.o.
Matjaž Lorenčič
predsednik uprave
Naložbe Plus, d.o.o.
Marjana Božič Kostanjšek
direktorica
Bomor, d.o.o.
Jasna Mihelj Coustaury
direktorica
Toming-Consulting, d.o.o.
Tomaž Ročnik
direktor
Trendes, d.o.o.
Aleksander Dimc
direktor
Igem, d.o.o.
Tomaž Ročnik
direktor
Rubicon Dizajn, d.o.o.
Tomaž Ročnik
direktor
Zlata Moneta II, d.d.
Peter Zorič
direktor
Pro5, d.o.o.
Tomaž Jeršič
direktor
SunancoLimited
ChristabelDirectorsLimited director
A1, d.d.
Franc Jakša
predsednik UO
Elektro Maribor, podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
predsednik uprave
mag. Boris Sovič

Nasprotni predlogi
Ob-3055/12
Uprava družbe na zahtevo delničarjev,
katerih delež v osnovnem kapitalu znaša
več kot 5 % osnovnega kapitala preklicuje
objavljeni tekst v Uradnem listu RS, št. 42 z
dne 1. 6. 2012, pod Ob-2939/12 in ga nadomesti z naslednjim besedilom:
Na podlagi pisne zahteve delničarjev
družbe, katerih delež v osnovnem kapitalu družbe presega eno dvajsetino, da se
v zvezi z dnevnim redom 17. redne seje
skupščine družbe, sklicane za dne 27. junija 2012, objavi nasprotni predlog k 3. točki
dnevnega reda in se dnevni red razširi z
dvema dodatnima točkama, uprava družbe
Elektro Primorske, podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. v zvezi s 17. redno
sejo skupščine, sklicano za dne 27. junija
2012 ob 12. uri na sedežu družbe, v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD- 1
in v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
ZGD-1 objavlja nasprotni predlog k 3. točki
dnevnega reda in dve dodatni točki dnevnega reda, ki glasijo:
I. Nasprotni predlog delničarja Triglav
naložbe, finančna družba, d.d. k 3. točki
dnevnega reda 17. redne seje skupščine
družbe se glasi:
»3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2011 znaša 756.589,01 EUR, se uporabi na
naslednji način:
– del bilančnega dobička v višini
753.071,88 € EUR se uporabi za razdelitev delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 30. 6. 2012, pri čemer znaša
dividenda 0,04 EUR bruto na delnico, dividende se izplačajo delničarjem najkasneje
do 30. 9. 2012;
– preostali del bilančnega dobička v znesku 3.517,13 EUR se prenese v poslovno
leto 2012 kot preneseni dobiček.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter mu
podeli razrešnico.
3.3. Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2011 ter ji podeli razrešnico.«
Utemeljitev:
Predlagatelj predlaga, da skupščina ne
podpre predlaganih sklepov k 3. točki dnevnega reda sklicane skupščine, po katerih
se bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2011 ne nameni v pretežni meri za razdelitev delničarjem, ter da skupščina sprejme
predlagateljev predlog za uporabo bilančnega dobička.
Brez dvoma je pravica do dela dobička
(dividende) ena najpomembnejših premoženjskih pravic delničarja, ki izhaja iz imetništva delnic družbe. Prav zato je dobiček v
delniški družbi praviloma v celoti namenjen
za izplačilo delničarjem. Navedeno izhaja
tako iz določbe 176. člena ZGD-1, kakor tudi
iz sedmega odstavka 230. člena ZGD-1, v
katerem je zakonodajalec celo predpostavil,
da se dobiček družbe deli med delničarje.
Upoštevajoč, da (a) družba že vrsto let
uspešno posluje z dobičkom, kar izhaja tudi
iz revidiranega letnega poročila družbe za
leto 2011, (b) je poslovodstvo izkoristilo zakonsko možnost in iz zneska čistega dobička že oblikovalo druge rezerve iz dobička v
višini 756.589 EUR, kar predstavlja najvišjo
zakonsko dopustno višino za tovrstno oblikovanje, ter (c) znaša konsolidirani bilančni
dobiček na dan 31. 12. 2011 kar 6.500.312
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EUR, predlagatelj meni, da ni razlogov, da
se bilančni dobiček ne uporabi za razdelitev
delničarjem v višini, kot predlaga predlagatelj. Vsled navedenega predlagatelj skupščini predlaga sprejem zgoraj opisanega
nasprotnega predloga.
II. Dodatna točka 17. redne seje skupščine družbe, zahtevana s strani delničarja
Triglav naložbe, finančna družba, d.d., katerega delež v osnovnem kapitalu znaša
5,97 %, se glasi:
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
»Skupščina v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah pooblašča upravo
za nakup lastnih delnic, s tem da skupni
delež vseh lastnih delnic ne sme preseči
10 % osnovnega kapitala družbe oziroma
1.882.678 delnic družbe.
Pooblastilo za nakup lastnih delnic velja
36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
Uprava družbe lahko na podlagi tega
sklepa kupuje lastne delnice po ceni, ki ne
bo nižja od 70 % knjigovodske vrednosti in
ne bo višja od dvakratnika knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi računovodskih izkazov iz zadnjega revidiranega
letnega poročila družbe Elektro Primorska
d.d. pred sklenitvijo pogodbe o nakupu lastnih delnic, za eno delnico.
Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je
družba pridobila na podlagi prejšnjih in tega
pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena.
Skupščina pooblašča upravo, da na
podlagi tega pooblastila pridobljene delnice
umakne brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina hkrati pooblašča nadzorni svet, da v
primeru zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi prej navedenega umika lastnih delnic,
uskladi besedilo statuta družbe s sklepom
uprave o zmanjšanju osnovnega kapitala
zaradi umika lastnih delnic.«
Obrazložitev:
Delničarji družbe Elektro Primorska d.d.
so na lanskoletni skupščini podprli razdelitev
družbe Elektro Primorska d.d. na dva strateška dela, in sicer na omrežni in trženjski
del. Tokratni sklic skupščine ne predvideva
aktivnosti ali razprave povezane z nameravanim vstopom strateškega partnerja v
trženjski del družbe, kljub dejstvu, da gre za
pomembno vprašanje v zvezi s prihodnostjo
družbe in njene odvisne družbe ter interesi
njenih delničarjev. Prav tako se že nekaj
časa pojavljajo informacije, da se za vstop
v trženjski del družbe zanimajo drugi gospodarski subjekti iz energetskega sektorja.
Ker manjšinski delničarji v družbi, glede na način upravljanja, predvidene donose in prakso delitve ustvarjenih dobičkov
družbe, ne vidimo dolgoročnega naložbenega interesa v družbi, smo mnenja, da je
ustanovitev sklada lastnih delnic učinkovita
in najprimernejša ureditev razmerja za vse
vpletene strani. Predlagana rešitev z ustanovitvijo sklada lastnih delnic je obenem
relativno enostavna in hitra, pa tudi cenovno
ugodna z vidika večinskega lastnika. Tak
način reševanja lastniške strukture pa je ne
nazadnje tudi v skladu z odločbo in napotilom računskega sodišča ter smernicami
Evropske unije.
III. Dodatna točka 17. redne seje skupščine družbe, skupaj zahtevana s strani
delničarjev Vipa Holding, d.d. z deležem
2,739 % v osnovnem kapitalu in Istrabenz,
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d.d., z deležem 2,529 % v osnovnem kapitalu, se glasi:
6. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
»Z dnem 27. 6. 2012 se odpokliče člana
nadzornega sveta Miloša Pantoša, Štefanova ulica 9, 1000 Ljubljana. Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se
za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči
28. junija 2012, imenuje Davida Nabergoja,
rojenega 1962, stanujočega: Gradišče 29/b,
Ajdovščina, univerzitetnega diplomiranega
ing. agronomije, predsednika uprave Mlinotesta, d.d..«
Obrazložitev: David Nabergoj je ugleden
in izkušen gospodarstvenik, ki se zna aktivno odzivati na vse izzive, ki jih prinaša podjetništvo, saj je že 16 let predsednik uprave
Mlinotesta in je lani dobil nov mandat do
leta 2017. Bil je tudi državni svetnik, njegove
druge številne izkušnje in znanja so razvidne iz priloženega CV.
Elektro Primorska d.d.
mag. Darijo Vrabec
zastopnik
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Zavarovanja terjatev
SV 727/2012
Ob-3032/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 727/2012 z dne 28. 5.
2012, je stanovanje št. 1, v mansardi, s kletjo, v izmeri 77,70 m2, v stavbi v Mariboru,
Šolska ul. 28A – parc. št. 1008/3, k.o. 681
Pobrežje, št. stavbe 723, št. dela stavbe 3,
last zastaviteljice Korez Matilde, stanujoče
Šolska 28A, na temelju prodajne pogodbe z
dne 13. 6. 2003, in aneksa št. 1, zastavljeno v korist Sparkasse d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 45.000,00 EUR
s pp.
SV 426/2012
Ob-3033/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o kreditu z dne,
29. 5. 2012, številko 396-8901/0 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini,
notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone, z
dne 29. 5. 2012, SV 426/2012, kupoprodajna pogodba z dne 19. 12. 1979, sklenjena
med Samoupravno stanovanjsko skupnost
Občine Gornja Radgona in Uprave javne
varnosti Murska Sobota; kupoprodajna pogodba z dne 29. 10. 2007, sklenjeno med
Republiko Slovenijo Vlada RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, in Rašica Point d.o.o. Ljubljana, v zvezi s sklepom Vlade RS, z dne,
23. 8. 2007 in zemljiškoknjižno dovolilo z
dne 15. 12. 2010, je stanovanje številka
4, površine 68,44 m2, v stavbi, stoječi na
parceli 187/8, k.o. Jamna, vpisana v kataster stavb, pod številko 376, na naslovu Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica dr. Antona
Korošca 3, številka dela stavbe 222-376-4,
zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve

v višini 50.000,00 EUR, obrestna mera: je
sestavljena iz šestmesečnega Euriborja in
pribitka 3,9500 %, efektivna obrestna mera
znaša na dan sklenitve pogodbe 5,22 %,
odplačevanje kredita: kreditojemalec začne
odplačevati kredit po preteku 3-mesečnega
moratorija na odplačilo glavnice, in sicer prvi
obrok zapade v plačilo 20. 9. 2012 in zadnji
obrok 20. 5. 2017, z zamudnimi obrestmi, z
vsemi stroški in pripadki ter obresti v korist
upnice Banke Celje d.d., Vodnikova ulica 2,
Celje, matična številka: 5026121000, davčna številka: SI89734912.
SV 529/12
Ob-3034/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 529/12 z dne 1. 6. 2012,
je stanovanje, s pogodbeno oznako št. 22,
v 3. nadstropju stavbe, z ident. št. 472, na
naslovu Trg Rivoli 8, 4000 Kranj, ki stoji
na parc. št. 212/6, k.o. 2121 – Klanec (po
podatkih GURS številka dela stavbe 35, v
5. etaži, v izmeri 53,16 m2, s pripadajočo
kletjo, številka dela stavbe 36, v 1. etaži,
v izmeri 3,93 m2), last dolžnika – zastavitelja Borislava Podraščanina, Trg Rivoli 8,
Kranj, na temelju prodajne pogodbe, z dne
18. 2. 2008, sklenjene z Aleksandro Ardalić in Markom Polencem, oba Trg Rivoli
8, Kranj, kot prodajalcema, zastavljeno v
korist upnice Hypo Alpe-Adria-bank d.d.,
Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična
številka 1319175000, za zavarovanje terjatve v višini 76.000,00 EUR, z obrestno
mero: 3-mesečni Euribor + 2,65 % letno, z
odplačilom kredita v 360-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo dne
31. 5. 2042.
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Objave sodišč

Izvršbe
In 2057/2011
Os-2799/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. In 2057/2011
(in pridružene zadeve) z dne 5. 1. 2012, je
izvršitelj Andrej Šramel dne 9. 5. 2012 opravil rubež nepremičnine, last dolžnika Bena
Horvata, Zgornja Kungota 78, Zgornja Kungota, in sicer stanovanje št. 4, v I. nadstropju
– levo, v večstanovanjski stavbi, na naslovu
Zgornja Kungota 78, 2201 Zgornja Kungota,
ki stoji na parc. št. 697/4, k.o. Zgornja Kungota, v korist upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zaradi izterjave
skupno 959,51 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 5. 2012

Oklici o začetku
vzpostavitve
pravnega naslova
N 561/2008
Os-2235/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni
sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi
priglasiteljice Karle Škrinjarić, Plečnikova
ulica 7, Rogaška Slatina, ki jo zastopa Marjan Aleksić, odvetnik v Rogaški Slatini, v
postopku vzpostavljanja etažne lastnine, na
stavbi, z naslovom Antoličičeva 20, Maribor,
začetem na predlog predlagateljev: Lijana
in Marko Mikič, oba stanujoča Antoličičeva
20, Maribor, zoper nasprotno udeleženko:
Mestno občino Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, Maribor, za vpis lastninske pravice v
korist priglasiteljice Karle Škrinjarić, na stanovanju št. 10, 3. 4. 2012 izdalo sklep o
začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova, prodajna pogodba z dne 10. 4.
1992, s katero je Občina Maribor, Ul. Heroja
Staneta 1, Maribor, Zvezdani Jovinov, rojeni
3. 10. 1966, stanujoči Antoličičeva 20, Maribor, prodala nepremičnino, in sicer enosobno stanovanje št. 10, v izmeri 32,69 m2,
v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta,
na naslovu Antoličičeva 20, Maribor (stavba stoji na parc. št. 1756/1, k.o. Spodnje
Radvanje), kateremu pripada kletni boks, v
izmeri 1,93 m2 in trajna pravica souporabe
vseh skupnih ter solastniški delež na skupnih površinah, prostorih, objektih in napravah in na skupnem funkcionalnem zemljišču
stanovanjskega objekta, v katerem se predmetno stanovanje nahaja.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2012

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
In 72/2011
Os-2796/12
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je v
izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, proti
dolžnici Tatjani Hajnc, Borštnikova ul. 71,
Maribor – dostava, zaradi izterjave 8.756,22
EUR, sklenilo:
dolžnici Tatjani Hajnc, Borštnikova ul. 71,
Maribor, 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 sodniški pripravnik Tomaž Bauman, Arbajterjeva ul. 8, Ptuj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 2. 4. 2012
I 1009/2009
Os-2287/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28,
Ljubljana - dostava, proti dolžniku Milošu Tešić, Preglov trg 10, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave preživnine s pripadki, sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Vesna
Šafar, Resljeva 25, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2012
VL 31960/2012
Os-2681/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor delniška zavarovalna družba, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, ki jo zastopa Helena Sever Hamad,
Cankarjeva ulica 15, Murska Sobota, zaradi
izterjave 1.066,47 EUR, sklenilo:
dolžniku Petru Horvat, Kroška ulica 15,
Murska Sobota se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Vlasta Horvat, Ulica Štefana Kuzmiča
3, Murska Sobota.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem

oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2012
VL 147397/2011
Os-2685/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska
cesta 58, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa
odvetniška družba Irena Kočevar, Metelkova ulica 15, Ljubljana – dostava, proti dolžnici Maši Marković, Ulica Franca Rozmana-Staneta 4, Kranj – dostava, ki jo zastopa
odvetnica Sanja Vujanović, Cesta Staneta
Žagarja 27, Kranj, zaradi izterjave 793,35
EUR, sklenilo:
dolžnici Maši Marković, Ulica Franca
Rozmana-Staneta 4, Kranj – dostava, se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Sanja Vujanović.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2012
I 9254/2002
Os-2790/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Darka Lakoviča, Kamnoseška 22, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška
družba Grobelnik in partnerji, Dalmatinova
11, Ljubljana, zoper dolžnika Marjana Proška, rojenega 28. 3. 1961, nazadnje stanujočega Krožna pot 62, Ljubljana, zaradi
izterjave 11.248,42 EUR s pp, dolžniku, katerega prebivališče je neznano, postavilo
začasnega zastopnika v skladu z določilom
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, in sicer odvetnika Petra Skubica, Cigaletova 7, Ljubljana. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v tem postopku vse do takrat,
dokler dolžnik oziroma njegov pooblaščenec
ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču
ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2012
VL 124088/2010
Os-2794/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice NLB d.d., Trg Republike 2,
Ljubljana, ki jo zastopa Nataša Drnovšek, Trg
revolucije 25c, Trbovlje, proti dolžniku Mihi
Bevc, Cesta Andreja Bitenca 122, Ljubljana,
ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica
Barbara E. Kovič, Štefanova 12, Ljubljana,
zaradi izterjave 8.263,22 EUR, sklenilo:
dolžniku Mihi Bevc, Cesta Andreja Bitenca 122, Ljubljana, se na podlagi 4. točke

43 / 8. 6. 2012 /

1317

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica dr. Barbara Elora Kovič.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2012

VL 181525/2011
Os-2929/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UniCredit banka Slovenija
d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Andreja Šifrer, Škofa Maksimilijana Držečnika (p.p. 1593) 9, Maribor, proti
dolžnici Mojci Kmet Čulk, Gosposka ulica 10,
Ljubljana, ki jo zastopa zakonita zastopnica
odv. Mateja Maček, Kolodvorska 6, Ljubljana,
zaradi izterjave 11.870,15 EUR, sklenilo:
dolžnici Mojci Kmet Čulk, Gosposka ulica
10, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Maček Mateja.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2012

VL 37085/2012
Os-2819/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UniCredit banka Slovenija
d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Andreja Šifrer, Škofa Maksimilijana Držečnika (p.p. 1593) 9, Maribor, proti
dolžnici Mariji Plvan, Gregorčičeva ulica 11,
Ljubljana, ki jo zastopa odv. Miha Kunič,
Salendrova 4, Ljubljana, zaradi izterjave
8.396,30 EUR, sklenilo:
dolžnici Mariji Plvan, Gregorčičeva ulica
11, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Miha Kunič, Salendrova 4, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2012
VL 28351/2011
Os-2822/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika KBM – Fineko, Družba za finančne storitve, trženje in svetovanje d.o.o.
– Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja
5, Maribor, ki ga zastopa Martin Miložič, Bregantova ulica 6, Miklavž na Dravskem polju,
proti dolžniku Sebastianu Mohorko, Brezno
71A, Podvleka, ki ga zastopa začasna zastopnica Anica Črešnik, Mariborska cesta 7,
Radlje ob Dravi, zaradi izterjave 13.585,65
EUR, sklenilo:
dolžniku Sebastianu Mohorko, Brezno
71A, Podvleka, 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 Anica Črešnik, Mariborska cesta 7, Radlje ob
Dravi.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2012
VL 82958/2011
Os-2904/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zasto-

pa Simona Dolinar, Miklošičeva 19, Ljubljana, proti dolžniku Borutu Flajs, Bratov Učakar 82, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica
Vojka Lampič Božič, Dunajska 405, Ljubljana, zaradi izterjave 505,88 EUR, sklenilo:
dolžniku Borutu Flajs, Bratov Učakar 82,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Vojka Lampič Božič.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2012
VL 65635/2011
Os-2927/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UniCredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki
jo zastopa Rok Rozman, Šmartinska 140,
Ljubljana, proti dolžnici Vanji Mrkonjić, Kocjančičeva ulica 1, Ankaran - Ancarano, ki
jo zastopa odv. Viktor Juhant, mag., Marušičeva ul. 5, Koper, zaradi izterjave 4.632,31
EUR, sklenilo:
dolžnici Vanji Mrkonjić, Kocjančičeva ulica 1, Ankaran - Ancarano, 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.
Viktor Juhant, mag.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2012
VL 195161/2011
Os-2928/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice UniCredit banka Slovenija
d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Andreja Šifrer, Škofa Maksimilijana Držečnika (p.p. 1593) 9, Maribor,
proti dolžniku Goranu Gavrič, Pod jezom
26, Ljubljana, ki ga zastopa zakonita zastopnica odv. Zlata Maher, Mestni trg 21,
Ljubljana, zaradi izterjave 2.122,59 EUR,
sklenilo:
dolžniku Goranu Gavrič, Pod jezom 26,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Maher Zlata.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2012

Stran

P 10/2012
Os-2795/12
Na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Žarku Tušarju, neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico Vido
Mali Lemut, odvetnico v Ajdovščini. Začasna
zastopnica ima od dneva postavitve v tem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika vse do takrat, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 5. 2012
P 148/2011
Os-2699/12
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke: 1. Emil Dugulin,
Gorjansko 92, 6223 Komen in 2. Suzana
Terčon, Gorjansko 92, 6223 Komen, ki ju
zastopa odvetnica Anita Hiti iz Sežane zoper toženo stranko: 1. Igor Šinigoj, Ulica
Andreja Kumarja 13, 5000 Nova Gorica, 2.
David Šinigoj, Zalošče 33/a, 5294 Dornberk,
3. Bruno Gombač, 128 Johnston St. Fizrog
3065 Vic,Melbourne, Avstralija, 4. Jolanda
Furlan Legiša, Slivno 30, Naberžina, Italija,
5. Ivan Šinigoj, Vodnikova 12, 5294 Dornberk, 6. Mirko Šinigoj, Vodnikova 12, 5294
Dornberk, 7. Slavka Badndelli, Via Udine
42, Trst, Italija in 8. Vojko Šinigoj, Gradišče
nad Prvačino 5/b, 5294 Dornberk zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto. 5.000,00 €), po predlogu tožeče
stranke za postavitev začasnega zastopnika
tretjemu tožencu na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, tretjemu tožencu
Brunu Gombaču, 128 Johnston St. Fizrog
3065 Vic,Melbourne, Avstralija, s sklepom z
dne 6. 4. 2012 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dragana Sikirico,
Ulica 1. maja 1, 6210 Sežana, ki bo tretjega
toženca v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tretji toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 4. 2012
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Oklici dedičem
D 406/2007
Os-2850/12
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Arko Mihaelu, rojenem 29. 9. 1863, nazadnje stanujočem Zapotok št. 8, Sodražica, umrlemu 4. 4. 1948
v Zapotoku.
V konkretnem primeru bo prišlo do zakonitega dedovanja, katerega so deležni tudi
potomci zap. pokojne hčerke Ivane Šmalc,
rojene 12. 11. 1897, oziroma njihovi potomci, ki pa so sodišču neznani.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva potomce zap. pokojne hčerke
Šmalc Ivane oziroma njihove potomce, da
se v roku enega leta od objave tega oklica,
oklica na spletni strani tukajšnjega sodišča
in na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče
razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo
zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 17. 5. 2012
II D 2253/2010
Os-3469/11
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Nadi Habič, hčerki Jožeta, rojeni 23. 3. 1936, umrli
14. 5. 2001, nazadnje stanujoči v Ljubljani,
Martina Krpana ulica 34, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica je bila ob smrti samska. Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot njeni
dediči.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/1976, z
nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami)
poziva vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani kot dediči k dedovanju po zapustnici, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2011
D 568/2011
Os-2459/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojnem Kogoj Vincencu, pokojnega Jožefa, iz Banjšic 114,
ki ga je bil s sklepom Okrajnega sodišča v
Novi Gorici, opr. št. N 29/2009, z dne 21. 12.
2010 razglašen za mrtvega, kot datum smrti
pa je bil določen 8. 12. 1988.
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 podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo, in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 3. 2012
D 199/2012
Os-2826/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Mariji Medvešček, vdovi Trobec, rojeni 11. 3. 1882, ki je umrla dne 26.
1. 1940, z zadnjim stalnim prebivališčem
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Veliki Dol 4, 6221 Dutovlje, v zemljiški knjigi
je vpisana kot Marija, vdova Trobec, rojena
Medvešček, Veliki Dol 3, 6221 Dutovlje.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se
v roku enega leta od objave tega oklica in
oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča,
zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 5. 2012
D 198/2012
Os-2827/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Maksu Trobcu, rojenem
6. 7. 1916 – Veliki Dol, ki je umrl na Vrabčah, dne 30. 12. 1943, z zadnjim stalnim
prebivališčem Veliki Dol 58, 6221 Dutovlje,
v zemljiški knjigi je vpisan kot Maksimiljan
Trobec, pok. Franca, Veliki Dol 31, in Veliki
Dol 3, 6221 Dutovlje.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustnikovih dedičih, zato s tem
oklicem poziva vse morebitne dediče, da
se v roku enega leta od objave tega oklica
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče
nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 5. 2012
D 128/2012
Os-2832/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Anni Mihalič, vdovi Apollonio,
rojeni v Ocizli in umrli v Miljah, Trst, Italija,
dne 24. 11. 1923, v zemljiški knjigi je vpisana kot Ana Apollonio, žena Antona, roj.
Mihalič.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva
vse morebitne dediče, da se v roku enega
leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 5. 2012
D 106/2012
Os-2834/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Romani Furlani, rojeni 13.
5. 1884, ki je umrla v Ankaranu, dne 21.
8. 1969, z zadnjim stalnim prebivališčem
Kopriva 13, 6221 Dutovlje, v zemljiški knjigi
je vpisana kot Romana Furlani, pok. Žige,
Branik 197, 5295 Branik.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva
vse morebitne dediče, da se v roku enega
leta od objave tega oklica in oklica na sodni
deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri tem
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 5. 2012
D 45/2012
Os-2835/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Ani Jamšek, iz Štanjela 24, ki je
bila rojena dne 24. 8. 1877 in je bila razglašena za mrtvo s sklepom naslovnega sodišča z dne 23. 1. 2012, opr. št. N 42/2011,
ter se je kot datum smrti določil 1. 1. 1948,

v zemljiški knjigi je vpisana kot Ana Jamšek
od Petra, Štanjel, 6222 Štanjel.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva
vse morebitne dediče, da se v roku enega
leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 5. 2012
D 44/2012
Os-2836/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Vincencu Jamšku, iz Štanjela
24, ki je bil rojen dne 4. 4. 1873 in je bil
razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča z dne 23. 1. 2012, opr. št.
N 41/2011, ter se je kot datum smrti določil 1. 1. 1944, v zemljiški knjigi je vpisan
kot Vincenc Jamšek od Petra, Štanjel, 6222
Štanjel.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva
vse morebitne dediče, da se v roku enega
leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 5. 2012
D 43/2012
Os-2837/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Jožefu Jamšku, iz Štanjela 24,
ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom
naslovnega sodišča z dne 26. 1. 2012, opr.
št. N 40/2011, in se je kot datum smrti določil 11. 12. 1931, v zemljiški knjigi je vpisan
kot Jožef Jamšek od Petra, Štanjel, 6222
Štanjel.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva
vse morebitne dediče, da se v roku enega
leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 5. 2012
D 42/2012
Os-2838/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Andreju Jamšku, iz Štanjela 24,
ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom
naslovnega sodišča z dne 26. 1. 2012, opr.
št. N 39/2011, in se je kot datum smrti določil 11. 12. 1931, v zemljiški knjigi je vpisan
ko Andrej Jamšek od Petra, Štanjel, 6222
Štanjel.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva
vse morebitne dediče, da se v roku enega
leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 5. 2012
D 41/2012
Os-2839/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Alojziji Jamšek, iz Štanjela 24,
ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom
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naslovnega sodišča z dne 26. 1. 2012, opr.
št. N 38/2011, in se je kot datum smrti določil 11. 12. 1931, v zemljiški knjigi je vpisana
kot Alojzija Jamšek od Petra, Štanjel, 6222
Štanjel.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva
vse morebitne dediče, da se v roku enega
leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 5. 2012

Oklici pogrešanih
N 33/2011
Os-2571/12
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni
zadevi predlagatelja postopka Edvarda Lazar, Cesta XI. št. 4, Prade, ki ga zastopa
Janez Starman, odvetnik v Kopru, zoper
nasprotnega udeleženca: Josipa Pavlič,
Črni kal, ki ga zastopa skrbnica za posebni
primer Kira Zorman iz Lucije, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega,
po opravljenem naroku dne 10. 4. 2012,
istega dne sklenilo: uvede se postopek za
razglasitev za mrtvega Josipa Pavliča, sina
Josipa, iz Črnega Kala.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
in smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 4. 2012
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Beškovnik Janez, Pongrac 154, Griže,
zavarovalno polico, št. 50500060159, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑271
Bračič Davor, Ljubljanska cesta 17, Rače,
zavarovalno polico, št. 50500059255, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnc‑327444
Brumat Cencič Martina, Lemutova
21, Nova Gorica, zavarovalno polico, št.
50500007824, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnc‑327469
Edo Pavel Cencič, Lemutova 21,
Nova Gorica, zavarovalno polico, št.
50500007825, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnb‑327470

Pergar Kitanovski Manuela, Martina Krpana ulica 6, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 41802000054, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnm‑327434
Prevorčič
Sabina,
Krambergerjeva 5, Limbuš, zavarovalno polico, št.
50500040193, izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑300
Purkart Marko, Regentova 16, Maribor, zavarovalni polici, št. 50500027845 in
50500083671, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. m‑282
Purkart Nataša, Regentova 16, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500035832, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. m‑281
Renar Simon, Sojerjeva ulica 54, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500038466, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnn‑327433

Čander Katarina, Cvetna ulica 38, Šentjur, zavarovalno polico, št. 41601000018,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnq‑327480

Repatec Vladimir, Sveti trije kralji 12,
Radlje ob Dravi, zavarovalno polico, št.
50500109168, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnr‑327479

Dragić Svetlana, Drenov Grič 182B, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 50500084478,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnc‑327419

Stauber Štebih Matija, Antoličičeva ulica
8, Maribor, zavarovalno polico, št. 8290730,
izdala zavarovalnica Triglav MB. m‑263

Golob Anja, Trnovska vas 38B, Trnovska
vas, zavarovalno polico, št. 50500074328
(fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑296
Goltes Jožica, Pernica 18, Pernica, zavarovalno polico, št. 50500045969, izdala
zavarovalnica Slovenica Življenje. m‑266
Irgolič Mitja, Jelenče 23, Pesnica pri Mariboru, zavarovalno polico, št. 50500033915,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑277

Strnad Tadeja, Koritno 32, Oplotnica, zavarovalno polico, št. 50500108854, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnw‑327324
Šešo Zafošnik Monika, Pleterje 30, Lovrenc na Dravskem polju, zavarovalno polico, št. 50500052420, izdala zavarovalnica
KD Življenje. m‑274
Teraž Nina, Marčičeva ulica 12B, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500101968,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑324

Ivezić Jožefa, Pernovo 38E, Žalec, zavarovalno polico, št. 50500081106, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑317

Vodopivec Danjela, Potok pri Dornberku 29/a, Dornberk, zavarovalno polico, št.
41601001282, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnd‑327293

Ivezić Slavko, Pernovo 38E, Žalec, zavarovalno polico, št. 50500081107, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑318

Vozlič Prpič Irena, Podvrh 41, Mozirje,
zavarovalno polico, št. 50500026866, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑295

Kamenik Aleksandra, Prisojna 17, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500047813,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑275

Ziherl Slavko, Kosovelova 14, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 11.700.306, izdala
zavarovalnica GRAWE. gnv‑327329

Kelemina Tadej, Panonska 4, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500058162, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑302
Kogovšek Tomaž, Dantejeva 21, Izola Isola, zavarovalno polico, št. 50500051924,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnf‑327466
Merc Stanislava Marija, Cesta VII/2, Velenje, zavarovalno polico, št. 50500075637, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnx‑327423
Mivšek Jožica, Soteška pot 17, Ljubljana-Črnuče, zavarovalno polico, št.
50500058690, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnu‑327426

Spričevala preklicujejo
Antolič David, Koračice 76, Sveti Tomaž,
indeks, št. 11090240364, izdala Višja šola
za gostinstvo in turizem Maribor. m‑314
Antončič Tanja, Pavšičeva ulica 24, Logatec, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gns‑327303

Mulej Saša, Kvedrova cesta 36, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500111986, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnv‑327450

Arklinič Franc, Šentiljska 112, Maribor,
spričevalo 3. letnika in maturitetno spričevalo Šolskega avtomehanskega centra Metal Maribor, smer ključavničar, izdano leta
1978, 1978. m‑288

Odar Jernej, Dolenja vas 32, Selca, zavarovalno polico, št. 50500025042, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnq‑327455

Barčić Samir, Na Produ 83, Prevalje,
spričevalo o zaključnem izpitu EDC Kranj,
št. i/37505, izdano leta 2006. gnx‑327298

Behare Bytyqi, Volčja Draga 29, Volčja
Draga, spričevalo 1. letnika Šolskega centra
Nova Gorica, za naziv slaščičar - konditor,
izdano leta 2006. gnz‑327446
Belak Vesna, Koroška 120, Maribor, indeks, št. I-OA487, izdala I. gimnazija Maribor. m‑276
Benedičič Sabina, Racovnik 8, Železniki,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2008. gny‑327472
Blazinšek Nina, Plešivec 36, Velenje,
spričevalo 2. letnika št. I/EKT/129, izdal
Šolski center Velenje, Šola za storitvene
dejavnosti, izdano leta 2010. gno‑327432
Bobek Gregor, Ulica Šantlovih 35, Maribor, spričevali 3. in 4. letnika ter spričevalo splošne mature Srednje ekonomske
gimnazije Maribor, izdano leta 2010, 2011,
2011. m‑273
Božič Kristjan, Podnanos 5A, Podnanos,
spričevala 1., 2. in 3. letnika ter zaključno,
spričevalo Šolskega centra Nova Gorica,
smer slaščičar konditor, izdana leta 2001,
2002, 2002, 2003. gnw‑327299
Cacovich Miha, Černetova ulica 11B,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid. gnp‑327460
Cimermančič Franc, Jurčkova cesta
99B, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad, izdano leta 1990. gnj‑327412
Čigon Špela, Gorjansko 13, Komen, obvestilo o uspehu pri poklicni maturi Srednje
šole Veno Pilon Ajdovščina, program predšolska vzgoja, št. VP-75/2010, izdano leta
2010. gnp‑327406
Dimec Anže, Cesta na Ostrožno 72, Celje, spričevalo 4. letnika in spričevalo splošne mature I. gimnazije v Celju, smer splošna gimnazija, izdano leta 2004. m‑280
Dimitrovska Adrijana, Vrečkova 11,
Kranj, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske in uparavno-administrativne šole
Kranj, izdano leta 1995, izdano na ime Georgieva. gne‑327467
Dolinar Maja, Glavarjeva ulica 8, Ljubljana, spričevalo 3. in 4 letnika ter maturitetno spričevali Gimnazije Šentvid, izdani leta
2010, 2011. gnj‑327312
Drašler Martina, Gradišnikova ulica 4,
Borovnica, obvestilo o maturitetnem tečaju
Gimnazije Antona Aškerca v Ljubljani, izdano leta 2011. gnv‑327429
Fruhwirth Andreja, Jereninski dol 28B,
Jarenina, spričevalo 3. letnika in zaključni
izpit Srednje trgovske šole Maribor, smer
aranžerski tehnik, izdani leta 1994, 1995.
m‑325
Fuchs Katja, Podvasca 27, Tržič, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Kranj,
št. IV/1360, izdano leta 1999. gnb‑327420
Ganza Tadej, Koračice 26, Sveti Tomaž,
spričevalo poklicne mature Elektro in računalniške šole Ptuj, smer tehnik mehatronike,
izdano leta 2010. m‑279
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Goršek Gloria, Kasaze 11, Petrovče, obvestilo o uspehu 3. letnika Gimnazije Celja
center, smer predšolska vzgoja, izdano leta
2011. m‑306

la Filozofska fakulteta, leto izdaje 2004.
gnj‑327437

strojne in poslovne šole Maribor, izdano leta
2004. gnh‑327414

Kovač Mitja, Boltija 1, Litija, spričevalo 2.
letnika Srednje tehniške šole Šiška, izdano
leta 2004. gnu‑327326

Meznarič Mojca, Pod gradom 1, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, izdano leta
2010. gnd‑327418

Grahovac Tomaž, Cankarjeva ulica 4,
Radovljica, spričevali 1. in 2. letnika Srednje šole Jesenice, izdani leta 1986 in 1987.
gnt‑327377
Grifič Darinka, Lackova ulica 5, Radlje
ob Dravi, spričevalo – zaključno Srednje
trgovske šole Maribor, smer trgovec, izdano
leta 1982. m‑294
Grilč Gregor, Kovaška cesta 15, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, smer trgovec - prodajalec, izdano leta 2010. m‑303
Haliti Valentina, Na Dobravi 5B, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Maribor, smer bolničar, negovalec, izdano leta
2010. m‑298
Horvat Mateja, Grošova 1A, Malečnik,
spričevali 3. in 4. letnika Živilske šole Maribor, poklic živilski tehnik, izdani leta 2005,
2006. m‑312
Hrnčič Ivica, Ajdova pot 4, Maribor, izpis
iz evidence o izdani diplomi leta 1985/86
uspešno končan 3. letnik program trgovinska dejavnost, smer prodajalec, Srednje trgovske šole Maribor, št. 8115. m‑301
Ilić Dragan, Kapele 15C, Kapele, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Krško - Sevnica, izdano leta 2002. gnq‑327405
Imširović Ermina, Aljaževa ulica 12,
Domžale, spričevalo o končani OŠ Vide
Pregarc v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnl‑327435
Jukić Sandro, Cankarjeva cesta 9, Logatec, spričevalo 3. letnika Srednje upravno-administrativne šole, izdano leta 2010.
gnb‑327449

Krajnc Vlado, K cerkvi 4, Orehova vas,
indeks, št. 51040399, izdala Fakulteta za
kmetijstvo Maribor. m‑278
Kramberger Katarina, Dolinska 1H, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu SEDŠ Koper. gnl‑327410
Kuclar Deja, Žaucerjeva 2A, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2006. gnr‑327404
Kurbus Mateja, Prušnikova ulica 20, Maribor, spričevalo o poklicni maturi Srednje
gradbene šole Maribor, smer gradbeni tehnik, izdano leta 2004. m‑308

Stran

Mijatović Neda, Kraigherjeva 6, Celje,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske, tekstilne, strojne in prometne šole Celje, izdano
leta 1994. gne‑327442
Milešič Nevenka, Leskovec 98, Pragersko, spričevalo – zaključno Srednje gostinske šole Maribor, smer natakar, izdano leta
1983. m‑313
Mir Samoel, Rožički vrh 10, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Maribor, smer slikopleskar - črkoslikar, izdano leta 2003. m‑310

Kveder Albina, Migojnice 81C, Griže,
maturitetno spričevalo Šolskega centra Celje, Gimnazije Lava, izdano leta 1995. m‑321

Mitrovič Sanja, Ulica Lizike Jančarjeve
8, Ljubljana, indeks, št. 27101667, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko, leto izdaje
2010. gny‑327422

Les Marko, Smrekarjeva ulica 6, Celje,
spričevali 1. in 2. letnika Srednje steklarske šole Rogaška Slatina, izdani leta 1995,
1996. gnn‑327408

Mojškerc Veronika, Ulica za gradom 7,
Koper - Capodistria, indeks, št. 30014642,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, leto izdaje 2007. gny‑327297

Lesnik Anton, Zg. Razbor 6, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, indeks, št. S1003990, izdala Fakulteta za strojništvo. m‑316

Naglič Tjaša, Krakovska cesta 10B,
Domžale, spričevalo 7. razreda OŠ Vič, izdano leta 2010. gny‑327451

Lešnik Petra, Kolodvorska ulica 3, Pragersko, spričevalo – zaključno Srednje živilske šole v Mariboru, smer živilski delavec v
slaščičarstvu, izdano leta 1997. m‑299

Nahtigal Valter, Kirbiševih ulica 9, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo – zaključno 4. letnika Srednje lesarske šole v
Mariboru, izdano leta 1999. m‑270

Lipar Rok, Roška cesta 11, Semič, maturitetno spričevalo Srednje šole Črnomelj,
izdano leta 2003. gnz‑327321

Novak Andraž, Triglavska 2, Radomlje,
spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo ŠC Rudolfa Maistra, izdano leta 2006.
gne‑327292

Lipovec Judita, Zofke Kukovič 7, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 2. letnika
Upravno administrativne šole Maribor, izdano leta 1978. m‑264

Kajžar Nataša, Zgornje Bitnje 237, Žabnica, indeks, št. 18090438, izdala Filozofska
fakulteta. gns‑327453

Lukas Vincent, Na okopih 1, Celje, spričevalo – zaključno Srednje šole za trgovinsko dejavnost Maribor, smer ekonomski
komercialni tehnik, izdano leta 1993. m‑269

Kalinić Nada, Samova ulica 6, Slovenska Bistrica, potrdilo o poklicni maturi in
obvestilo o uspehu Srednje šole Slovenska
Bistrica, program PTI 3+2, izdano leta 2009.
m‑309

Lukas Vincent, Na okopih 1, Celje, spričevalo – zaključno Srednje kovinarske in
metalurške šole Maribor, smer monter in
upravljalec energetskih naprav, izdano leta
1986. m‑268

Karahodžič Alen, Za progo 1, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda Osnovne šole Vič, izdano leta 2010. gno‑327457

Lukić David, Jezero 118, Brezovica pri
Ljubljani, spričevali 7. in 8. razreda OŠ Preserje, izdani leta 2010, 2011. gnu‑327305

Kastelic Klemen, Vrhpolje 8, Ivančna
Gorica, indeks, izdala Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, leto izdaje 2008.
gno‑327407

Macuh Vesna, Prepolje 68, Starše, spričevalo – zaključno SKSŠ v Mariboru, poklic
oblikovalec kovin brusilec, izdano leta 1988.
m‑305

Kojc Valter, Pot Šercerjeve brigade 27,
Lovrenc na Pohorju, diplomo Srednje kmetijske šole Maribor, smer mehanik, izdana
leta 1989. m‑297

Marčetić Nino, Preska 27, Grosuplje,
spričevali 3. in 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdani leta 2010, 2011. gne‑327296

Novaković Natalija, Trg Alfonza Šarha
18, Slovenska Bistrica, spričevalo – zaključno Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, poklic gost. tehnik, izdano leta 2001.
m‑285
Obrovnik Miran, Sončna ulica 36, Bistrica ob Dravi, spričevalo – zaključno Srednje
lesarske šole Maribor, smer parketar, izdano
leta 1978. m‑320
Pavlinič Gal, Ljubljanska cesta 65,
Domžale, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole Domžale, izdano leta 2011.
gng‑327315
Peinkiher Marjan, Ulica Kirbiševih 4G,
Maribor, preklic voznikove kartice, št.
1070000336001, izdajatelj Cetis d.d., objavljenega v Ur. l. RS, št. 34/12, pod oznako
m-211. m‑286
Pešak Dušan, Pobrežje 148A, Videm pri
Ptuju, spričevalo – zaključno Srednje živilske šole v Mariboru, poklic mesar, izdano
leta 1997. 260
Petek Ajda, Pot na Labar 43 A, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Zalog,
izdano leta 2011. gnh‑327439

Kokol Peter, Ob potoku 11, Šentilj v Slov.
goricah, indeks, št. 29007531, izdala Naravoslovno tehniška fakulteta, leto izdaje
2008. gnq‑327430

Marsel Simon UL, Pesnica pri Mariboru
49A, Pesnica pri Mariboru, spričevalo 5. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor, smer gost. tur. tehnik, izdano leta
2010. m‑291

Koren Leon, Kočno pri Polskavi 21, Zgornja Polskava, spričevalo 4. letnika Srednje
šole Slovenska Bistrica, smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2009. m‑267

Medved Renato, Klinetova ulica 2, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu 3. letnika
Srednje strojne in poslovne šole Maribor,
izdano leta 2002. gni‑327413

Plizzi Petra, Cesta IX. Korpusa 4, Ajdovščina, maturitetno spričevalo Srednje šole
za formacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, izdano leta 2006. gnp‑327431

Kotnik Tanja, Mislinjska Dobrava 3, Slovenj Gradec, indeks, št. 18040876, izda-

Medved Renato, Klinetova ulica 2, Maribor, spričevalo poklicne mature Srednje

Plohl Jelka, Čadram 43, Oplotnica, spričevali 3. in 4. letnika Srednje zdravstve-

Pirc Anja, Kržišče 12, Raka, obvestilo
o uspehu 4. letnika Ekonomske šole Novo
mesto, izdano leta 2009. gng‑327440
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ne šole v Mariboru, izdani leta 1988, 1989.
m‑292

ga zavoda Maribor - Ljudska univerza Maribor, izdano leta 2002. m‑311

Postružnik Patricija, Sp. Žerjavci 26, Lenart v Slov. goricah, spričevalo Osnovne
šole Lenart, izdano leta 2003. m‑322

Urbas Anton, Volčje 2, Nova vas, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske in usnjarsko galanterijske šole Domžale, izdano leta 1978. gni‑327438

Potoku Naser, Partizanska ulica 43,
Slovenska Bistrica, certifikat Šolskega centra Celje, izdan leta 2007, št. IZO-07/609.
gnh‑327464
Prelogar Nina, Čemšenik 5, Čemšenik,
spričevali 7. in 8. razreda OŠ Toneta Okrogarja, izdani leta 2010 in 2011. gnm‑327309
Pristovnik Nastja, Visole 145, Slovenska
Bistrica, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Srednje šole Slovenska Bistrica,
smer ekonomski tehnik, izdano leta 2008.
m‑284
Rakovec Tuliak Barbara, Maleševa 14,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ivana Cankarja, izdano leta 1982, izdano na
ime Rakovec Barbara. gnc‑327319
Reich Tina, Brunnmatt Str. 22, 3007
Bern, Švica, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2006,
izdano na ime Rajh. gno‑327461
Reich Tina, Brunnmatt Str. 22, 3007
Bern, Švica, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2007,
izdano na ime Rajh. gnn‑327462

Uroš Baranašić, Clevelandska ulica 49,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi
(poklicni maturi), izdala Srednja trgovska
šola v Ljubljani, leta 2002. gns‑327403
Ušaj Deni, Bilje 195, Renče, spričevalo
4. letnika Gimnazije Nova Gorica, izdano
leta 2011. gnt‑327477
Ušaj Deni, Bilje 195, Renče, maturitetno
spričevalo Gimnazije Nova Gorica, izdano
leta 2011. gns‑327478
Valentinčič Boštjan, Kvedrova cesta 22,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja šola za elektrotehniko in gostinstvo Zagorje ob Savi, izdano leta 1994.
gnu‑327401
Verdev Amadej, Rečica ob Paki 31A,
Šmartno ob Paki, spričevalo 8. razreda
Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob
Paki, izdano leta 2011. gno‑327307
Vidic Luka, Vaška pot 4A, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina,
izdano leta 2005. gnk‑327311

Reich Tina, Brunnmatt Str. 22, 3007
Bern, Švica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2009, izdano na ime Rajh. gnm‑327463

Višnar Milan, Liptovska 18, Slovenske
Konjice, spričevala 1., 2. in 3. letnika Lesarske šole Maribor, smer lesarski tehnik,
izdana leta 1978, 1979, 1980. m‑307

Ribič Vito, Kajuhova 2, Slovenske Konjice, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole Celje, izdano leta 2005. gnb‑327320

Vivod Urška, Obrežna 71, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Maribor, smer ekonomski tehnik PTI, izdano
leta 2011. m‑283

Rošer Luka, Klanc 51A, Dobrna, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
Celje, smer elektrotehnik, izdano leta 2008.
m‑261
Rotar Peter, Na lazih 1, Brezovica pri
Ljubljani, spričevalo 7. razreda Osnovne
šole Brezovica pri Ljubljani, izdano leta
2010. gnp‑327456
Rudonjić Daliborka, Cesta v Staro vas 1,
Postojna, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Srečka Kosovela, izdano leta 1997, izdano
na ime Subotić. gnv‑327425
Salobir Špela, Na otoku 6, Celje, spričevalo 4. letnika Srednje šole za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, št. V/793,
izdano leta 2008. m‑319
Stegne Jan, Malahorna 8A, Oplotnica,
spričevalo 7. razreda Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica, izdano leta 2010.
m‑323
Štebe Sara, Gora 18A, Komenda, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Komenda
Moste, izdano leta 2010. gnp‑327481
Štrbac Jelena, Cigonca 26, Slovenska
Bistrica, spričevali 1. in 2. letnika Srednje
šole Slovenska Bistrica, smer ekonomski
tehnik, izdani leta 2008, 2009. m‑290
Štrumpf Nataša, Muretnic 34, Gorišnica,
spričevalo – zaključno Splošne gimnazije
Ptuj, izdano leta 2007. m‑289
Toplak Andrej, Malna 45A, Jurovski Dol,
spričevalo o zaključnem izpitu Andragoške-

Vrabec Mirjana, Stojnci 5A, Markovci, spričevali 3. in 4. letnika ter zaključno, spričevalo Ekonomske šole Ptuj, smer
ekonomski tehnik, izdana leta 1996, 1997.
m‑315
Vrščaj Špela, Loka 9, Brusnice, spričevali 1. in 2. letnika Ekonomske šole Novo
mesto, izdani leta 1993, 1994. gny‑327322
Vute Jure, Sp. Slemen 102, Selnica ob
Dravi, spričevalo – zaključno Srednje gradbene šole v Mariboru, smer zidar, izdano
leta 2004. m‑304
Zagorc Martin, Tržaška cesta 428, Brezovica pri Ljubljani, spričevali 7. in 8. razreda Osnovne šole Brezovica, izdani leta
2010, 2011. gnu‑327351
Zakovšek Sonja, Krška vas 81, Krška
vas, spričevalo – zaključno Šolskega centra za blagovni promet Brežice, št. 31/76,
izdano leta 1976. gng‑327415
Zamuda Stanko, Drakšl 30, Velika Nedelja, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ptuj, izdano leta 1979. gnt‑327427
Žepohar Rok, Cesta na Ugar 22, Ribnica, maturitetno spričevalo Gimnazije Kočevje, izdano leta 2009. gnl‑327310
Žnidarič Mišela, Lomanoše 9D, Gornja
Radgona, spričevalo 4. letnika in zaključni izpit Srednje zdravstvene šole Maribor,
smer zobozdravstvo, izdano leta 1983,
1983. m‑265

Drugo preklicujejo
4S MEDIA d.o.o., Štihova ulica 10, Ljubljana, taksi nalepko za vozilo z reg. tab.
KP84-06C, izdala Gospodarska zbornica
Slovenije, izdano leta 2012. gnz‑327475
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, obrazce
stroge evidence: tip dokumenta: AA-PT, št.
dokumenta: 34164–34193, ime in priimek
pooblaščenca: AC Avtocenter d.o.o., šifra:
4831, PE: Maribor; tip dokumenta: ZK, št.
dokumenta: 1875195–1875196, tip dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1875198–
1875200, ime in priimek pooblaščenca:
A-MB d.o.o., šifra: 4528, PE: Maribor; tip
dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta:
00706990–00707000, tip dokumenta: ZK,
št. dokumenta: 1873106–1873130, ime in
priimek pooblaščenca: Avtotest d.o.o., šifra: 0071, PE: Maribor; tip dokumenta: ZK,
št. dokumenta: 1564329–1564330, tip dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1564355, tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1875072,
ime in priimek pooblaščenca: Avto Šerbinek d.o.o., šifra: 0054, PE: Maribor; tip dokumenta: PP/06, št. dokumenta: 006417,
tip dokumenta: ZK, št. dokumenta:
2123598, tip dokumenta: ZK, št. dokumenta: 2123683, tip dokumenta: ZK, št. dokumenta: 2141151, tip dokumenta: ZK, št.
dokumenta: 2123684–2123690, ime in priimek pooblaščenca: Balan Tanja, šifra:
0083, PE: Maribor; tip dokumenta: 08-SVI02/07,
št.
dokumenta:
00075551–
00075552, ime in priimek pooblaščenca:
Barbirič Ivan, šifra: 0092, PE: Maribor; tip
dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta:
00059175–00059176, tip dokumenta:
STANB/03, št. dokumenta: 00070647, ime
in priimek pooblaščenca: Banka Koper
d.d., šifra: 4905, PE: Maribor; tip dokumenta: OBR. POB. 237, št. dokumenta:
00173605, tip dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1759651, ime in priimek pooblaščenca: Breznik Marija, šifra: 0137, PE:
Maribor; tip dokumenta: 06-ŽIV-03/10, št.
dokumenta: 00000207, tip dokumenta: 08SVI-02/07, št. dokumenta: 00074040, tip
dokumenta:
IM/99,
št.
dokumenta:
00482004, tip dokumenta: OBR. POB. 237,
št. dokumenta: 00181121, ime in priimek
pooblaščenca: Corso Milan, šifra: 0164,
PE: Maribor; tip dokumenta: 06-ŽIV-03/10,
št. dokumenta: 00002035, tip dokumenta:
S-T-44/02, št. dokumenta: 0016488, tip dokumenta: PP/06, št. dokumenta: 005249,
tip dokumenta: OBR. POB. 237, št. dokumenta: 166628, tip dokumenta: OBR. POB.
237, št. dokumenta: 170540, tip dokumenta: OBR. POB. 237, št. dokumenta:
170543, tip dokumenta: OBR. POB. 237,
št. dokumenta: 170630, tip dokumenta:
OBR. POB. 237, št. dokumenta: 170646,
tip dokumenta: OBR. POB. 237, št. dokumenta: 180327, tip dokumenta: OBR. POB.
237, št. dokumenta: 180337, tip dokumenta: OBR. POB. 237, št. dokumenta:
180761, tip dokumenta: OBR. POB. 237,
št. dokumenta: 180765, tip dokumenta:
OBR. POB. 237, št. dokumenta: 186586,
tip dokumenta: OBR. POB. 237, št. dokumenta: 186611, tip dokumenta: OBR. POB.
237, št. dokumenta: 186617, tip dokumen-
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ta: OBR. POB. 237, št. dokumenta:
186621, ime in priimek pooblaščenca: Budna Jožica, šifra: 1024, PE: Maribor; tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1790256,
tip dokumenta: ZK, št. dokumenta:
1873200, ime in priimek pooblaščenca:
Izava d.o.o., šifra: 4128, PE: Maribor; tip
dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta:
00705848, ime in priimek pooblaščenca:
Dumida d.o.o., šifra: 5203, PE: Maribor; tip
dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta:
00074023, tip dokumenta: 08-TPO-01/07,
št. dokumenta: 00023404, tip dokumenta:
IM/99, št. dokumenta: 00480624, tip dokumenta: IM/99, št. dokumenta: 00487516,
ime in priimek pooblaščenca: Črešner Robert, šifra: 0178, PE: Maribor; tip dokumenta: OBR. POB. 237, št. dokumenta:
00169218, tip dokumenta: OBR. POB. 237,
št. dokumenta: 00181031, tip dokumenta:
OBR. POB. 237, št. dokumenta: 00181044–
00181045, tip dokumenta: OBR. POB. 237,
št. dokumenta: 00184450, tip dokumenta:
STAN/03, št. dokumenta: 00283412–
00283420, tip dokumenta: IM/99, št. dokumenta: 00437506–00437525, ime in priimek pooblaščenca: Damiš Milena, šifra:
0184, PE: Maribor; tip dokumenta: OBR.
PV-2, št. dokumenta: 00049101–00049102,
tip dokumenta: 07-AKA-01/07, št. dokumenta: 00002008–00002010, tip dokumenta:
07-AOD-01/07,
št.
dokumenta:
00387514–00387515, tip dokumenta: 07AOD-01/07, št. dokumenta: 00528401–
00528405, tip dokumenta: 08-AZK-01/07,
št. dokumenta: 1458990–1459005, tip dokumenta: 08-AZK-02/07, št. dokumenta:
1484313–1484320, ime in priimek pooblaščenca: Gabrovec Karmen, šifra: 4149, PE:
Maribor; tip dokumenta: ZK, št. dokumenta:
2004347, ime in priimek pooblaščenca:
Hees Silvester, šifra: 0293, PE: Maribor; tip
dokumenta: ZAC 4/07, št. dokumenta:
0070566, ime in priimek pooblaščenca:
Jankovič Bosiljka, šifra: /, PE: Maribor; tip
dokumenta: AA-PON-01, št. dokumenta:
00533014, tip dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1873620, ime in priimek pooblaščenca: Justinek Sonja, šifra: 0350, PE:
Maribor; tip dokumenta: PO-FP-01/08, št.
dokumenta: 1118204–1118206, ime in priimek pooblaščenca: Kaluža Nada, šifra:
1081, PE: Maribor; tip dokumenta: 06-ŽIV03/10, št. dokumenta: 00001305, tip dokumenta: 06-ŽIV-03/10, št. dokumenta:
00003613, tip dokumenta: 07-NEZ-02/08,
št. dokumenta: 00006173, tip dokumenta:
08-TPO-01/07, št. dokumenta: 00023040,
tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta: 00075734, tip dokumenta: OBR. POB.
237, št. dokumenta: 00184532, tip dokumenta: OBR. POB. 237, št. dokumenta:
00184537, tip dokumenta: OBR. POB. 237,
št. dokumenta: 00184539, ime in priimek
pooblaščenca: Klemen Razbočan Andreja,
šifra: 4858, PE: Maribor; tip dokumenta:
06-ŽIV-03/10, št. dokumenta: 00001324,
ime in priimek pooblaščenca: Koderman
Ivanka, šifra: 0394, PE: Maribor; tip dokumenta: PO-FP-01/08, št. dokumenta:
1118181, tip dokumenta: ŽI-SEZ-06, št. dokumenta: 0026389, ime in priimek pooblaščenca: Kolarič Stanislava, šifra: 0398, PE:
Maribor; tip dokumenta: 07-NEZ-01/08, št.
dokumenta: 00000515, tip dokumenta: 08SVI-02/07, št. dokumenta: 00074185, tip

tip dokumenta: OBR. POB. 237, št. dokumenta: 00202050, tip dokumenta: ZK, št.
dokumenta: 1665158, tip dokumenta: ZK,
št. dokumenta: 1679260, ime in priimek
pooblaščenca: Ritonja Peter, šifra: 0720,
PE: Maribor; tip dokumenta: 08-SVI-02/07,
št. dokumenta: 00078937, tip dokumenta:
ZAV 11/07, št. dokumenta: 1467517, tip
dokumenta: ZAV 11/07, št. dokumenta:
1467628, tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št.
dokumenta: 00059891–00059892, ime in
priimek pooblaščenca: Safe Invest Mreža
d.o.o., šifra: 3877, PE: Maribor; tip dokumenta: 06-ŽIV-03/10, št. dokumenta:
00000205, tip dokumenta: PO-FP-01/08,
št. dokumenta: 1122974, ime in priimek
pooblaščenca: Tabaković Makoter Andreja,
šifra: 0519, PE: Maribor; tip dokumenta:
08-SVI-02/07, št. dokumenta: 059855, tip
dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta:
059857–059858, tip dokumenta: 08-SVI02/07, št. dokumenta: 059863, tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta:
059865–059866, tip dokumenta: 08-SVI02/07, št. dokumenta: 074066–074067, tip
dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta:
078988, tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št.
dokumenta: 078999, tip dokumenta: 06ŽIV-03/10, št. dokumenta: 00001240, tip
dokumenta: 06-ŽIV-03/10, št. dokumenta:
00001244, tip dokumenta: 06-ŽIV-03/10, št.
dokumenta: 00002835, tip dokumenta:
ZAC 4/07, št. dokumenta: 0143878–
0143578, tip dokumenta: ZAC 4/07, št. dokumenta: 0144633, tip dokumenta: ZAC
4/07, št. dokumenta: 0146376, tip dokumenta: ZAC 4/07, št. dokumenta: 0146387–
0146388, tip dokumenta: ZAC 4/07, št. dokumenta: 0154692, tip dokumenta: ZAC
5/07, št. dokumenta: 0125783–0125784,
tip dokumenta: ZAC 5/07, št. dokumenta:
0127659, tip dokumenta: ZAC 5/07, št. dokumenta: 0129706–0129707, tip dokumenta: ZAC 5/07, št. dokumenta: 0129713, tip
dokumenta: ZAC 5/07, št. dokumenta:
0132571, tip dokumenta: ZAC 5/07, št. dokumenta: 0133215, tip dokumenta: PP/06,
št. dokumenta: 0006410, tip dokumenta:
07-NEZ-01/08, št. dokumenta: 00000481,
tip dokumenta: 07-NEZ-01/08, št. dokumenta: 00000483–00000484, tip dokumenta:
07-TPO-01/07,
št.
dokumenta:
00002981–00002984, tip dokumenta: 07TPO-01/07, št. dokumenta: 00002986–
00002987, tip dokumenta: 07-TPO-01/07,
št. dokumenta: 00002989–00002990, tip
dokumenta: 07-TPO-01/07, št. dokumenta:
00003001, tip dokumenta: 07-TPO-01/07,
št. dokumenta: 00003021, tip dokumenta:
07-TPO-01/07, št. dokumenta: 00010835,
tip dokumenta: 07-TPO-01/07, št. dokumenta: 00010839, tip dokumenta: 07-TPO01/07, št. dokumenta: 00010841, tip dokumenta: 07-TPO-01/07, št. dokumenta:
00010848, tip dokumenta: 07-TPO-01/07,
št. dokumenta: 00011104, tip dokumenta:
07-TPK-01/07, št. dokumenta: 00002078,
tip dokumenta: 07-TPK-01/07, št. dokumenta: 00002081, tip dokumenta: 07-TPK01/07, št. dokumenta: 00002083, tip dokumenta: 07-TPK-01/07, št. dokumenta:
00002116, tip dokumenta: ZAT 18/06, št.
dokumenta: 00038391, tip dokumenta: ZAT
18/06,
št.
dokumenta:
00038395–
00038397, tip dokumenta: ZAT 18/06, št.
dokumenta: 00038399–00038400, tip do-

dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta:
00074199, tip dokumenta: OBR. POB. 237,
št. dokumenta: 0169506, tip dokumenta:
OBR. POB. 237, št. dokumenta: 0169509–
0169511, tip dokumenta: OBR. POB. 237,
št. dokumenta: 0169534, tip dokumenta:
OBR. POB. 237, št. dokumenta: 0169541,
tip dokumenta: OBR. POB. 237, št. dokumenta: 0169547–0169549, tip dokumenta:
OBR. POB. 237, št. dokumenta: 0180252,
tip dokumenta: OBR. POB. 237, št. dokumenta: 0186729, tip dokumenta: OBR.
POB. 237, št. dokumenta: 0186734, tip dokumenta: OBR. POB. 237, št. dokumenta:
0186747, tip dokumenta: OBR. POB. 237,
št. dokumenta: 0170556, tip dokumenta:
IM/99,
št.
dokumenta:
00487376–
00487377, tip dokumenta: IM/99, št. dokumenta: 00488207–00488208, tip dokumenta: ZAC 4/07, št. dokumenta: 0160306, tip
dokumenta: ZAC 4/07, št. dokumenta:
0160316, tip dokumenta: ZAC 5/07, št. dokumenta: 0134906, ime in priimek pooblaščenca: Kropfl Jože, šifra: 1106, PE: Maribor; tip dokumenta: IM/99, št. dokumenta:
00464602, tip dokumenta: IM/99, št. dokumenta: 00464604, tip dokumenta: IM/99,
št. dokumenta: 00464606–00464607, tip
dokumenta: OBR. POB. 237, št. dokumenta: 00173924, tip dokumenta: OBR. POB.
237, št. dokumenta: 00184054, tip dokumenta: OBR. POB. 237, št. dokumenta:
00184058, tip dokumenta: OBR. POB. 237,
št. dokumenta: 00184069, ime in priimek
pooblaščenca: Lesjak Mojca, šifra: 0670,
PE: Maribor; tip dokumenta: PO-FP-01/08,
št. dokumenta: 1118133, ime in priimek pooblaščenca: Krušič Milan, šifra: 0465, PE:
Maribor; tip dokumenta: 08-TPO-01/07, št.
dokumenta: 00010433–00010435, ime in
priimek pooblaščenca: Lesjak Zdravko, šifra: 0487, PE: Maribor; tip dokumenta: 08SVI-02/07, št. dokumenta: 059552–
059555, ime in priimek pooblaščenca: Mikola Nina, šifra: 4804, PE: Maribor; tip dokumenta: IM/99, št. dokumenta: 00472012,
ime in priimek pooblaščenca: Oberžan Bruno, šifra: 2707, PE: Maribor; tip dokumenta:
IM/99, št. dokumenta: 00488177, ime in
priimek pooblaščenca: Paljak Vladimir, šifra: 4870, PE: Maribor; tip dokumenta: ZK,
št. dokumenta: 1873164, tip dokumenta:
ZK, št. dokumenta: 1873138, ime in priimek
pooblaščenca: Petovia Avto d.o.o., šifra:
4669, PE: Maribor; tip dokumenta: 08-SVI02/07, št. dokumenta: 00075709, tip dokumenta: IM/99, št. dokumenta: 00463246,
tip dokumenta: OBR. POB. 237, št. dokumenta: 00174113–00174125, tip dokumenta: OBR. POB. 237, št. dokumenta:
00174367, ime in priimek pooblaščenca:
Potrč Dušan, šifra: 0681, PE: Maribor; tip
dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta:
00057490, tip dokumenta: 06-ŽIV-03/10, št.
dokumenta: 00001238, tip dokumenta: S-T44/02, št. dokumenta: 0015221–0015230,
ime in priimek pooblaščenca: Rošer Samo,
šifra: 0728, PE: Maribor; tip dokumenta:
08-SVI-02/07, št. dokumenta: 00059059,
tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta: 00059419, tip dokumenta: 08-SVI02/07, št. dokumenta: 00081107, tip dokumenta: IM/99, št. dokumenta: 00435572,
tip dokumenta: IM/99, št. dokumenta:
00453252–00453275, tip dokumenta:
OBR. POB. 237, št. dokumenta: 00196458,
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kumenta: ZAT 18/06, št. dokumenta:
00048901–00048921, tip dokumenta: ZAT
18/06, št. dokumenta: 00054420, tip dokumenta: ZAT 18/06, št. dokumenta:
00054548, tip dokumenta: ZAT 18/06, št.
dokumenta: 00054557, tip dokumenta: ZAT
56/07,
št.
dokumenta:
00015212–
00015213, tip dokumenta: OBR. POB. 237,
št. dokumenta: 134722, tip dokumenta:
OBR. POB. 237, št. dokumenta: 134725,
tip dokumenta: OBR. POB. 237, št. dokumenta: 134730, tip dokumenta: OBR. POB.
237, št. dokumenta: 134732–134735, tip
dokumenta: OBR. POB. 237, št. dokumenta: 134737, tip dokumenta: OBR. POB.
237, št. dokumenta: 134743, tip dokumenta: OBR. POB. 237, št. dokumenta:
134746, tip dokumenta: OBR. POB. 237,
št. dokumenta: 134748, tip dokumenta: ŽI-SEZ-06, št. dokumenta: 00025151, tip dokumenta: ŽI/06, št. dokumenta: 00038360,
ime in priimek pooblaščenca: Skledar Venčeslav, šifra: 3212, PE: Maribor; tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta:
00078967, tip dokumenta: OBR. POB. 237,
št. dokumenta: 134552, tip dokumenta:
OBR. POB. 237, št. dokumenta: 180452,
tip dokumenta: ZK, št. dokumenta:
1761205, tip dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1923904, tip dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1941760, tip dokumenta: ZK, št.
dokumenta: 2027829, ime in priimek pooblaščenca: Šeruga Mojca, šifra: 1190, PE:
Maribor; tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št.
dokumenta: 00057635, tip dokumenta: 08SVI-02/07, št. dokumenta: 00057640, tip
dokumenta: OBR. POB. 237, št. dokumenta: 00173842, tip dokumenta: PO-FP-01/08, št. dokumenta: 1169176, tip dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1692768, ime
in priimek pooblaščenca: Trstenjak Tatjana,
šifra: 0864, PE: Maribor; tip dokumenta:
07-NEZ-02/08, št. dokumenta: 00007581,
tip dokumenta: 08-AOD-02/09, št. dokumenta: 00063509, tip dokumenta: 08-AOD02/09, št. dokumenta: 00063545, tip dokumenta: 08-AOD-02/09, št. dokumenta:
00063628, tip dokumenta: 08-SVI-02/07,
št. dokumenta: 00078840–00078841, tip
dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta:
00081367, tip dokumenta: 08-SVI-02/07,
št. dokumenta: 00081493, tip dokumenta:
02-AO-94, št. dokumenta: 00058258, tip
dokumenta: 02-AO-94, št. dokumenta:
00058515, tip dokumenta: ZK, št. dokumenta: 2209777, tip dokumenta: ZK, št.
dokumenta: 2248335, ime in priimek pooblaščenca: Uranker Borut, šifra: 0870, PE:
Maribor; tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št.
dokumenta: 00081501, ime in priimek pooblaščenca: Vajs Aleksander, šifra: 5198,
PE: Maribor; tip dokumenta: 07-KRE01/07, št. dokumenta: 00000004, ime in
priimek pooblaščenca: Vake Danijel, šifra:
1206, PE: Maribor; tip dokumenta: 06-ŽIV03/10, št. dokumenta: 00002786, tip dokumenta: IM/99, št. dokumenta: 00463159,
tip dokumenta: IM/99, št. dokumenta:
00487539, tip dokumenta: OBR. POB. 237,
št. dokumenta: 169020, ime in priimek pooblaščenca: Vesenjak Mihaela, šifra: 0899,
PE: Maribor; tip dokumenta: PO-FP-01/11,
št. dokumenta: 1194406–1194407, ime in
priimek pooblaščenca: Vrunč Lidija, šifra:
5352, PE: Maribor; tip dokumenta: 07-NEZ02/08, št. dokumenta: 00001189, tip doku-
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menta: 08-TPO-01/07, št. dokumenta:
00010489, tip dokumenta: OBR. POB. 237,
št. dokumenta: 181380, ime in priimek pooblaščenca: Zelenko Metka, šifra: 0953,
PE: Maribor. Ob‑3064/12
Benko Martina, Prvomajska ulica
28, Nova Gorica, študentsko izkaznico,
št. 20060016, izdala Pravna fakulteta.
gnr‑327304
Boltar Barbara, Staničeva 2, Kanal, študentsko izkaznico, št. 18010806, izdala Univerza v Ljubljani. gni‑327313
Božič Boštjan, Hrastje 17A, Šentjernej,
voznikovo kartico, št. 1070500011551010,
izdajatelj Cetis d.d. gng‑327465
Brajer Sebastjan, Potok 22, Straža, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence
v cestnem prometu, izdajatelj Ministrstvo
za promet, št. 619079, leto izdaje 2006.
gnk‑327411
Britovšek Boris, Šolska cesta 12, Mislinja, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500022479000. gns‑327353

Kotnik Rok, Gatina 4, Grosuplje, dijaško
izkaznico, izdala SŠTŠ Šiška, št. 0011754.
gnm‑327409
Kovačič Tadej, Kamnogoriška 41, Ljubljana, odvetniško izkaznico, izdajateljica
Odvetniška zbornica Slovenije, št. 412/09,
datum veljavnosti: 30. 6. 2031. gnd‑327443
Kumperščak Samo, Polančičeva 16, Maribor, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija
Maribor, št. 0006067231. m‑287
Lebič Maja, Pot na Dobrin 16, Vojnik,
študentsko izkaznico, št. 19379496, izdala
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
gnu‑327476
Obnovljivi viri d.o.o., Ukmarjeva ulica 2,
Ljubljana, štampiljko, s tekstom: Obnovljivi
viri d.o.o., Jurčkova cesta 233, 1000 Ljubljana, št. 1, 2 + servis + logotip. gnv‑327325
Peinkiher
Marjan,
Ulica
Kirbiševih 4G, Maribor, voznikovo kartico, št.
1070500003360001, izdajatelj Cetis d.d.
m‑272

Ceglar Klemen, Gabrje pri Stični, Ivančna
Gorica, študentsko izkaznico, št. 19509781,
izdala Ekonomska fakulteta. gnx‑327448

Pfeifer d.o.o., Prihova 21, Nazarje, potrdilo za voznike, št. 18329, izdano na ime
Josip Novaković, veljavno od 16. 1. 2012 do
27. 5. 2014, izdano pri Gospodarski zbornici
Slovenije, leto izdaje 2012. gnp‑327306

Čikotić Sanel, Ulica IX. korpusa 12, Izola
- Isola, certifikat NPK za poklic voznik v cestnem prometu, št. 44-2006/8400.002.4.1,
izdajatelj Srednja tehnična šola Koper, leto
izdaje 2006. gng‑327294

Pintarič Nuša, Pod Cvingerjem 10, Dolenjske Toplice, preklic indeksa Fakultete za šport, pod oznako GNW-317249 št.
22069230, izdano v Uradnem listu 102/10.
gnd‑327318

Doljšak Borut, Dol 16b, Borovnica,
dijaško izkaznico, izdala SŠTS Šiška.
gnu‑327301

Podbreznik Denis s.p., Finžgarjeva ulica 5, Ptuj, voznikovo kartico, št.
1070500026745000,
izdajatelj
Cetis.
gne‑327417

Drgajner Zoran, Zadobrova 77 a, Škofja
vas, potrdilo o opravljeni licenci, št. 603151,
izdalo Ministrstvo za promet, leta 1997.
gnf‑327316
Fabjan Nika, Mariborska 5, Slovenske
Konjice, študentsko izkaznico, št. 61261086,
izdala Pedagoška fakulteta Maribor, Univerza Maribor. gnz‑327421
Fluher Leon, Trniče 85, Marjeta na Dravskem polju, potrdilo za upravljalca viličarja,
št. 1314, izdano 14. 6. 2007, na Andragoškem zavodu Maribor. m‑293
Grčar Simon, Levstikova 9, Zagorje ob
Savi, študentsko izkaznico, št. 09995717, izdala Univerza v Ljubljani, FPP. gnn‑327308
Ivančič Oton, Kamno 42 B, Tolmin, študentsko izkaznico, št. 63060117, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnw‑327474
Jelnikar Lado, Levarjeva 29, Ljubljana,
licenco, št. 011851/01, reg. št. LJ 77-5EB,
z veljavnostjo do 14. 3. 2013. gnr‑327458
Kajžar Nataša, Zgornje Bitnje 237, Žabnica, študentsko izkaznico, št. 18090438,
izdala Filozofska fakulteta. gnt‑327452
Klun Janko, Janka Ribiča 2, Ljutomer,
štampiljko pravokotne oblike, z vsebino Janko KLUN, univ. dipl. inž. arh. pooblaščeni
arhitekt ZAPS 0765 A. gnk‑327436
Kočevar Uroš, Streliška ulica 15, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 23110045,
izdala Fakulteta za strojništvo, Univerza v
Ljubljani. gnf‑327441
Korošec Domen, Mariborska 2, Zgornja
Polskava, dijaško izkaznico, izdala SERŠ V
Mariboru. m‑262

Ptičak Miha, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
licenco za vozilo, reg. št LJ P5-22Y, št. licence 012284/001, z veljavnostjo do 5. 2.
2015. gnz‑327454
Puncer Simona, Rusjanov trg 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19831133, izdala Ekonomska fakulteta. gnm‑327459
Rotovnik Tomaž, Legen 118C, Šmartno
pri Slov. Gradcu, študentsko izkaznico, izdala FERI, Univerza v Mariboru. gnd‑327468
Simerl Monika, Tesarska 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41090272, izdala
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
gnb‑327445
Sirk Zala, Tolsti Vrh 93 C, Ravne na Koroškem, študentsko izkaznico, št. 41080088,
izdala Medicinska fakulteta. gnc‑327398
Smole Janja, Kotnikova ulica 2, Hoče,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
veljavno od 24. 4. 2012, izdajatelj Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport, št. 10040-532/2012, leto izdaje 2012.
gnx‑327323
Švigelj Rok, Cesta talcev 2, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 19509461, izdala
Ekonomska fakulteta. gnt‑327302
Tertnik Simon, Britof 228, Kranj, študentsko izkaznico, izdala Univerza v Ljubljani,
Pravna fakulteta. gnt‑327327
Umek Ken, Unec 6E, Rakek, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500015631000.
gnt‑327402
Vagner Gregor, Ribiška pot 39, Lenart
v Slov. goricah, dijaško izkaznico, izdala
SERŠ Maribor, št. 1001902. m‑326
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Vili MIikša s.p., Cerovec pod Bočem 26,
Rogaška Slatina, dovolilnico, št. 0002226,
za državo Hrvaško, oznaka države HR, in
licenco, št. 007538, za vozilo volvo, registrska številka CE L3-00T. gnv‑327300
Volčanšek Mateja, Drožanjska cesta
104A, Sevnica, študentsko izkaznico, št.
63060309, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko Ljubljana. gnf‑327416
Volk Martin, Bač 144a, Ilirska Bistrica,
študentsko izkaznico, št. 63100320, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnb‑327295
Vozlič Vinko, Sotelska cesta 24, Rogaška Slatina, potrdilo VDCP Šolskega
centra Šentjur, št. 3902, izdano leta 1998.
gnz‑327471
Ye Zhanghua, Dunajska cesta 338, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19433211,
izdala Ekonomska fakulteta. gnd‑327447
Zbačnik Janez, Zamostec 65, Sodražica,
študentsko izkaznico, št. 09992441, izdala
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo
in promet. gnh‑327314
Zvezda Transport d.o.o., Kanižarica 10, Črnomelj, dovolilnice, Ukrajina, št.
2567046, Ukrajina, št. 2567047, Ukrajina,
št. 2567049, izdala Gospodarska zbornica
Slovenije. gnw‑327428
Žuran, d.o.o., Formin 8B, Gorišnica, licenco, št. 008277/001, za vozilo mercedez-benz actros 4140 K, registrska številka MB
FO-47Z. gnx‑327473
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