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Javni razpisi
Št. 1101-2/2007
Ob-22345/07
Na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju za delovanje na področju športa (Uradni list RS, št. 51/00) in Programa štipendiranja na področju športa za leto 2007, ki ga
je minister za šolstvo in šport sprejel dne
13. 7. 2007 ter letnega programa športa v
Republiki Sloveniji za leto 2007, sprejetega
na Vladi Republike Slovenije dne 1. 2. 2007
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
kadrovskih štipendij za delovanje na
področju športa
Predmet razpisa
V letu 2007 razpisuje Ministrstvo za
šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo), kadrovske štipendije za delovanje
na področju športa za študente, ki niso
v rednem delovnem razmerju in niso prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje.

V letu 2007 ministrstvo razpisuje in
bo podelilo, v skladu s pogoji in merili
iz javnega razpisa, največ 10 štipendij,
v okvirni višini 20.000,00 EUR. Finančna
sredstva so, v skladu z letnim programom
športa v Republiki Sloveniji za leto 2007,
zagotovljena v proračunu za leto 2007 na
proračunski postavki 7159 Strokovne in
razvojne naloge v športu, konto 4117 Štipendije.
Pogoji prijave
Štipendije se lahko podelijo študentom,
ki se zavežejo po končanem študiju opravljati vzgojno-izobraževalno delo v enemu
od športov rednega programa olimpijskih
iger ter se zavežejo zaposliti pri delodajalcih, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje
programov panožnih športnih šol ali drugih
programov, ki jih vodi ministrstvo, oziroma
pri drugih delodajalcih na področju športa
ali bodo, v soglasju z ministrstvom, opravljali delo kot zasebni športni delavci.

Merilo
Razred športne panoge

Deficitarnost

Izkušnje

Smer študija
Študijski uspeh

Letnik študija

Štipendije se podeljujejo študentom
tretjega in četrtega letnika, oziroma ustreznim letnikom bolonjskega študijskega
programa ali absolventom Fakultete za
šport. Štipendija se lahko podeli tudi za
dodiplomski študij v tujini, če v Sloveniji ni
ustreznega študijskega programa.
Štipendije se podeljuje študentom na
podlagi izjave izvajalcev letnega programa
športa, da jih bodo po končanem študiju
redno zaposlili najmanj za čas prejemanja
štipendije in pozitivnega mnenja pristojne
nacionalne panožne športne zveze.
Štipendija se podeli študentu, ki ni v
rednem delovnem razmerju in ni prijavljen
kot iskalec zaposlitve na Zavodu RS za
zaposlovanje.
Pravico do štipendije ima študent, ki je
državljan Republike Slovenije.
Merila za izbor
Posamezne vloge se ocenjujejo po merilih iz naslednje preglednice:

Opis
Športne panoge v I. razredu
Športne panoge v II. razredu
Športne panoge v III. razredu
Športne panoge v IV. razredu
Skupno število sofinanciranih štipendistov,
pripravnikov in trenerjev v programih
panožnih športnih šolah, v panogi. Maksimalno število točk 20 prejme vloga, v tisti
panogi v kateri ministrstvo ne sofinancira
nobenega strokovnega delavca. Za vsakega sofinanciranega strokovnega delavca v
panogi, pa prejme vloga po eno točko manj.
Predlagan pripravnik je kategoriziran
športnik in ima izkušnje kot trener
Predlagan pripravnik je kategoriziran
športnik
Predlagan pripravnik ima izkušnje kot trener
Športno treniranje
Ostale smeri
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov
nad 9,0 do 10
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov
nad 8,49 do 8,99
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov
nad 7,99 do 8,49
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov
nad 7,49 do 7,99
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov
nad 6,99 do 7,49
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov
od 6,0 do 6,99
Absolvent
Študent 4. letnika
Študent 3. letnika

Število točk
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Podlaga za ocenjevanje
Podlaga za ocenjevanje:
Razred športne panoge: veljavna razvrstitev športnih panog v razrede za tekoče
leto. S podatki razpolaga ministrstvo.
Deficitarnost: upošteva se štipendiste,
pripravnike in trenerje v programih panožnih
športnih šol, ki jih sofinancira ministrstvo.
Podatke ugotavlja ministrstvo na podlagi
svojih evidenc.
Letnik študija: se ugotavlja na podlagi
potrdila o vpisu, ki ga predloži kandidat za
štipendijo.
Smer študija in študijski uspeh: se ugotavlja na podlagi potrdila o opravljenih izpitih,
ki ga predloži kandidat za štipendijo.
Izkušnje: podatke o kategorizaciji poda
kandidat za štipendijo v prijavi na javni razpis, ministrstvo pa te podatke preverja na
podlagi Seznamov kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja
Olimpijski komite Slovenije. Upošteva se
kategorizacijo kandidata za štipendijo kateregakoli razreda, ki mora trajati najmanj
eno leto, v obdobju petih let pred prijavo
na javni razpis. Trenerske izkušnje kandidata za štipendijo se ugotavlja na podlagi
potrdila in priporočila pristojne nacionalne
panožne športne zveze o dosedanjem trenerskem delu predlaganega kandidata za
štipendijo. Potrdilo mora predložiti kandidat
za štipendijo.
Vse popolne vloge ministrstvo ocenjuje
na podlagi gornjih meril. Skupna ocena je
seštevek pripadajočih točk po vseh merilih.
Izbere se štipendiste, katerih vloge so bile
ocenjene z večjim številom točk. Izbere se
lahko največ dva štipendista iz posamezne
športne panoge.
Višina štipendije
Višino štipendij se določi v skladu z 11.
do 13. členom Pravilnika o štipendiranju za
delovanje na področju športa in je odvisna
od študijskega uspeha, kraja bivanja in stroškov izobraževanja.
Čas štipendiranja
V skladu s 15. členom Pravilnika o štipendiranju za delovanje na področju športa.
Postopek prijave
Prijava na javni razpis mora biti podana
na obrazcu “Vloga za pridobitev štipendije
za delovanje na področju športa” (obrazec
MŠZŠ – 09 Obr. 7), ki ga kandidati lahko
dobijo na spletnih straneh ministrstva za
šolstvo in šport http://www.mss.gov.si/ ali na
Ministrstvu za šolstvo in šport – Direktorat
za šport, Kotnikova 38, Ljubljana, vsak delavnik med osmo in petnajsto uro.
Poleg izpolnjene prijave je potrebno prijavi priložiti še naslednja dokazila:
1. potrdilo o vpisu v tekoči letnik študija,
smer študija in izbirni predmet,
2. izjavo izvajalca letnega programa
športa, da bo štipendista po dokončanju
študija zaposlil,
3. potrdilo o opravljenih izpitih,
4. potrdilo pristojne nacionalne panožne
športne zveze o dosedanjem trenerskem
delu kandidata za štipendijo in mnenje o
kandidatu za štipendijo,
5. potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije (fotokopijo osebne izkaznice ali
potnega lista),
6. fotokopijo bančne kartice kandidata za
štipendijo,
7. kratek življenjepis.
Prijave sprejema Ministrstvo za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana. Vloge morajo biti dostavlje-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ne na ministrstvo ali poslane po pošti v zaprtih ovojnicah s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Na ovojnici
mora biti razviden:
– polni naslov pošiljatelja in ministrstva,
– pripis “Javni razpis - štipendije v športu
2007 – ne odpiraj”.
Nepravočasne in neustrezno opremljene
vloge se s sklepom zavrže.
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa kadrovskih štipendij za delovanje na področju
športa, lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo in šport – Direktorat za šport, Kotnikova
38, tel. 47-84-249.
Rok prijave: petek 5. 10. 2007.
Predviden pričetek štipendiranja je meseca novembra 2007.
Postopek izbora
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
opravljeno najkasneje v roku 7 dni po roku
prijave. Kandidati za štipendijo bodo o izbiri
obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30
dni od poteka roka prijave.
Na podlagi sklepa bodo, v skladu s
Pravilnikom o štipendiranju za delovanje na področju športa, izvajalec letnega
programa športa, štipendist in ministrstvo
sklenili pogodbo o štipendiranju, ki bo
urejala medsebojna razmerja med ministrstvom, izvajalcem letnega programa in
štipendistom.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 362/07
Ob-22440/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02,
7/07 – odločba US, 53/07 in 65/07 – odločba US) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS,
št. 93/05), Pravilnikom o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05),
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov,
ki so bili v okviru rednega letnega
razpisa (t.i. sklop 1.1, 1.2.1 in 1.2.2) za
leto 2007 odobreni prijaviteljem oziroma
soorganizatorjem v okviru programa
Skupnosti Kultura (2007–2013) in jih
bo v letu 2007 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR32-KULT-2007–2013)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in področje razpisa
Predmet razpisa je enoletno sofinanciranje kulturnih projektov izvajalcev, ki so bili
v okviru rednega letnega razpisa (t.i. sklop
1.1, 1.2.1 in 1.2.2) za leto 2007 izbrani kot
prijavitelji in soorganizatorji v okviru programa Skupnosti Kultura (2007–2013).
Prav tako se lahko na razpis prijavijo
predlagatelji večletnega projekta, ki so bili
uspešni na javnem razpisu ministrstva za
sofinanciranje kulturnih projektov v okviru
programa Skupnosti Kultura 2000 za leto
2006 (JPR26-K2000-2006) in se njihov projekt še ni zaključil.

Na javnem razpisu JPR26-K2000–2006 za
sofinanciranje kulturnih projektov v okviru programa Skupnosti Kultura 2000 za leto 2006 je bilo
navedeno, da se lahko predlagatelj večletnega
projekta prijavi na javni razpis Ministrstva za kulturo tudi v letu 2007.

2. Cilj javnega razpisa
Splošni cilj razpisa je oblikovanje nacionalne podporne sheme, ki je namenjena
ustvarjanju pogojev za uspešno konkuriranje
slovenskih izvajalcev v programu Skupnosti
Kultura (2007–2013). Nacionalna podporna
shema je namenjena sofinanciranju obvezne lastne udeležbe predlagateljev.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci kulturnih projektov, ki so javne ali zasebne kulturne organizacije s pravnim statusom, katerih poglavitna dejavnost se mora odvijati
v sferi kulture in ki izpolnjujejo naslednje
splošne pogoje:
– so bili uspešni pri prijavi na javni razpis
programa Skupnosti Kultura (2007–2013)
(obvezno dokazilo: kopija obvestila Evropske komisije o odobritvi prijavljenega projekta);
– v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letih 2005, 2006 ali 2007,
morajo izpolnjevati vse pogodbene obveznosti do ministrstva (podlaga za ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je
arhivirana dokumentacija ministrstva za leta
2005, 2006 in 2007 in izjava);
– ne smejo prijavljati projekta, ki je že bil
potrjen oziroma sofinanciran na programskih
ali projektnih razpisih in pozivih ministrstva
oziroma drugih javnih institucij za leta 2005,
2006 in 2007, kar potrjujejo z izjavo.
4. Kriteriji razpisa
Prijavljen projekt mora biti usmerjen v
večjo prepoznavnost ciljev programa Skupnosti Kultura (2007–2013) na ravni Slovenije in mora prispevati k promociji slovenske
kulture v tujini.
Večletni projekti v okviru programa Skupnosti Kultura 2000 iz leta 2006, ki se še
niso zaključili, bodo ocenjeni na podlagi
opravljenih aktivnosti v letu 2006 in načrtovanih aktivnosti v letu 2007.
5. Sofinanciranje stroškov projekta
Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta s strani ministrstva
lahko znaša največ 3% celotne vrednosti projekta prijavitelja, največ 1% celotne
vrednosti projekta soorganizatorja oziroma
največ 0,5% celotne vrednosti projekta soorganizatorja večletnega projekta v okviru
programa Skupnosti Kultura 2000, ki se
še ni zaključil, in ne sme znašati več, kot
je finančna soudeležba prijavitelja oziroma
soorganizatorja.
Ministrstvo bo tako dodelilo sredstva v
višini največ 3% celotne vrednosti projekta
(prijavitelj), največ 1% celotne vrednosti projekta (soorganizator) oziroma največ 0,5%
celotne vrednosti večletnega projekta (soorganizator večletnega projekta iz programa
Skupnosti Kultura 2000, ki se še ni zaključil).
V primeru, da bo razpoložljivih sredstev za
vse prijavitelje oziroma soorganizatorje glede na število vlog premalo, se bo znesek
sofinanciranja sorazmerno zmanjšal.
Ministrstvo bo sofinanciralo tiste stroške,
ki jih ne sofinancira Evropska komisija ter
bodo nastali od dneva objave tega javnega
razpisa do oddaje zahtevka za sofinanciranje (10. 11. 2007).
6. Predvidena sredstva za predmet razpisa: okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet javnega
razpisa št. JPR32-KULT-2007-2013 znaša
50.073 EUR v letu 2007.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007
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oziroma v plačilnih rokih, kot jih določata
Zakon o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02, 7/07 – odločba
US, 53/07 in 65/07 – odločba US), Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leto 2006
in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05) in Proračun
Republike Slovenije za leto 2007 (Ur. l. RS,
št. 116/05).
8. Trajanje razpisa: razpis se prične
10. 8. 2007 in se zaključi 11. 9. 2007.
9. Razpisna dokumentacija in način prijave
Dokumentacijo razpisa lahko predlagatelji v razpisanem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. in 14. do 16. ure).
Dokumentacijo razpisa si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.mk.gov.si.
Obvezne sestavine vloge:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
spodaj naštete priloge in podatke:
– v celoti izpolnjene, podpisane in ožigosane prijavne obrazce 1-3,
– kopija obvestila Evropske komisije o
izboru projekta v okviru programa Skupnosti
Kultura (2007–2013) za leto 2007 oziroma
programa Skupnosti Kultura 2000,
– originalno potrdilo prijavitelja projekta
o finančni (vključno z višino soudeleženih
finančnih sredstev) in vsebinski soudeležbi
soorganizatorja (v primeru, da se na razpis
prijavlja soorganizator).
Vloga mora biti predložena na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 11. 9.
2007.
Vlogo se lahko odda tudi v vložišču ministrstva.
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge ter vloge, ki so jih
vložile upravičene osebe. Za prepozno se
šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno
na pošto do vključno 11. 9. 2007 oziroma
do 15. ure tega dne ni bila predložena na
vložišču ministrstva.
Vloga mora prispeti v zaprti ovojnici z
vidno oznako: Ne odpiraj – Prijava na razpis: Program Kultura (2007–2013) z oznako JPR32-KULT-2007-2013. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov (sedež).
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa.
10. Odpiranje in presoja vlog ter obveščanje o izboru
Vloge bo odpirala odpiralna komisija
14. 9. 2007.
Vloge bo presojala strokovna komisija, ki
jo imenuje minister za kulturo.
Ministrstvo bo predlagatelje o predlogu
strokovne komisije obvestilo najkasneje v
enem mesecu po obravnavi na strokovni
komisiji.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pra
Velja za predlagatelje, ki so bili v okviru rednega letnega razpisa (t.i. sklop 1.1, 1.2.1 in 1.2.2)
za leto 2007 odobreni v okviru programa Skupnosti Kultura (2007–2013).

Velja za predlagatelje večletnega projekta, ki
so bili uspešni na javnem razpisu JPR26-K2000–
2006 za sofinanciranje kulturnih projektov v okviru
programa Skupnosti Kultura 2000 za leto 2006 in
se njihov projekt še ni zaključil.

vilnik o izvedbi javnega razpisa in javnega
poziva.
11. Dodatna pojasnila
Klaudija Koražija, klaudija.korazija@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
Ministrstvo za kulturo
Ob-22500/07
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi
sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine
na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96,
60/99, 22/00, 67/01 in 47/02), sklepa Vlade
RS, št. 47602-18/2007/3 z dne 10. 5. 2007
o poslovnem in finančnem načrtu Javnega
sklada Republike Slovenije za regionalni
razvoj in razvoj podeželja 2007 ter Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada
Republike Slovenije za regionalni razvoj
in razvoj podeželja z dne 27. 7. 2007 ter
Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 z dne
15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov,
in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001
(UL L, št. 358 z dne 16. 12. 2006, str.
3-21) (v nadaljevanju: Uredba za skupinske izjeme) in priglašene sheme državne
pomoči »Dodeljevanje podpor za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na
območju Republike Slovenije in območju
avtohtonih narodnih skupnosti« (št. priglasitve: K-BE70-5940117-2007) objavlja Javni sklad Republike Slovenije za regionalni
razvoj (v nadaljevanju: Sklad)
javni razpis
za posojila v kmetijstvo – pridelava
I. Vsebina javnega razpisa ter nameni in
višina razpisanih sredstev
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada upravičencem v lastno
primarno pridelavo kmetijskih proizvodov po
pogojih, opredeljenih v nadaljevanju.
2. Skupna višina razpisanih sredstev je
1.898.000 EUR ugodnih posojil za financiranje naložb v kmetijska gospodarstva za
primarno kmetijsko proizvodnjo.
3. Upravičenci do pomoči v naložbe so
kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med
majhna in srednje velika podjetja, kakor
so opredeljena v Prilogi I k Uredbi (ES)
št. 70/2001 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež v Republiki Sloveniji.
II. Splošni in posebni pogoji
1. Z naložbo je treba doseči enega ali
več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov,
izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje
naravnega okolja ali izboljšanje higienskih
razmer ali standardov za dobro počutje živali, kar mora biti razvidno iz vloge na javni
razpis.
2. Vlagatelj mora imeti za investicijo izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del,
opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to
pristojna strokovna institucija.
3. K vlogi mora biti predložena ponudba
oziroma predračun za nameravano investicijo.
4. Vlagatelj mora imeti za investicijo pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo
le-te, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo
dovoljenja.
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5. Gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
6. Vlagatelj mora predložiti mnenje o
upravičenosti in ekonomičnosti investicije,
ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
7. Naložba mora biti v skladu z veljavnimi
Standardi Skupnosti.
8. Kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge.
9. Po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati novo uvedeni
standard za dobro počutje živali.
10. Do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
11. Vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5
glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na
varstvenih pasovih virov pitne vode največ
1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja, kar
mora biti razvidno iz poslovnega oziroma
investicijskega načrta.
12. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Sklada.
13. Kmetijsko gospodarstvo mora predložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. K vlogi morajo biti priložene priloge in dokazila, ki
jih zahteva od upravičenca Sklad in so
navedene v VI. poglavju tega razpisa ter
na obrazcu za prijavo, ki je del razpisne
dokumentacije.
14. Kadar je upravičenec kmetija, mora
biti nosilec kmetijskega gospodarstva lastnik
ali solastnik oziroma mora imeti kmetijo zakonito v najemu.
15. Upravičenec se s pogodbo o dodelitvi
sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren
prostor za namestitev oznake Sklada.
16. Projekt mora ostati v regiji vsaj 3 leta
po zaključku investicije.
17. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži
največ en projekt oziroma vlogo.
18. Predmet podpore so naslednji sklopi
naložb:
– Gradnja, nakup ali posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v gradnjo, nakup ali posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in
opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, in
nasadov hmeljišč;
– nakup in postavitev steklenjakov,
rastlinjakov, plastenjakov, tunelov in toplih
gred vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
– Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za
nadzorovano pašo domačih živali in obor za
rejo gojene divjadi;
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– naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti,
dovozne poti, poti v trajnih nasadih, ki niso
javno dobro), vodno in ostalo infrastrukturo
na kmetijskih gospodarstvih;
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v zasebni lasti, če taka naložba
vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode
za najmanj 25%;
19. Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda dobrega počutja živali, temelječega na zakonodaji Skupnosti;
– stroški novogradnje in adaptacije hlevov;
– stroški nakupa in montaže tehnološke
opreme (za krmljenje, molžo, izločke …);
– nakup materiala, opreme in stroški
novogradnje oziroma adaptacije pomožnih
živinorejskih objektov (adaptacija gnojnih
jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva ni mogoča. V sklopu
novogradnje hlevov se lahko sofinancira
novogradnja gnojišč in gnojnih jam);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup
večletnega sadilnega materiala, postavitev
mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve steklenjaka, rastlinjaka ali plastenjaka, tunela ali
tople grede s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažnih del, materiala za drenažo,
opreme za namakanje in namakalnih del,
razen, če taka naložba vodi k zmanjšanju
prejšnje uporabe vode za najmanj 25%;
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, projektne dokumentacije, nakup patentov in licenc …).
– Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
20. Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– preproste naložbe za nadomestitev;
– za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne
proizvode;
– drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe
vode za najmanj 25%;
– nakup živali in samostojen nakup
kmetijskih zemljišč,
– nakup in zasaditev enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– nakup proizvodnih pravic.
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III. Finančni pogoji
1. Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000
€ v katerem koli obdobju treh proračunskih
let oziroma 500.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let na območjih z
omejenimi dejavniki.
2. Naložba je lahko s strani Sklada sofinancirana v višini do 100% upravičenih
stroškov oziroma do najvišjega dovoljenega
odstotka bruto intenzivnosti pomoči. Bruto
intenzivnost pomoči lahko dosega do 50%
upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki oziroma do 40% na drugih
območjih. Bruto intenzivnost pomoči pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek
stroškov, za katere je projekt upravičen do
pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski
pred odbitkom neposrednih davkov. Obrestna mera, ki se uporabi za izračun zneska
pomoči ob odobritvi ugodnega posojila, je
referenčna obrestna mera, veljavna ob njegovi odobritvi.
3. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna
doba vračanja posojila ne more biti daljša od
ekonomske dobe projekta.
4. Vlagatelj mora opredeliti višino državnih pomoči, kolikor je le-ta prejel za isto
investicijo.
5. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov razpisa (brez DDV) ter najmanjša višina zaprošenih sredstev ne smeta
biti nižji od 5.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje investicija v
višini predloženih upravičenih predračunov,
računov, predpogodb, pogodb (brez DDV).
6. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta.
7. Posojilni pogoji:
– doba vračanja posojila: do 18 let (z
vključenim moratorijem),
– do triletni moratorij na odplačevanje
glavnice posojila, ki se mu upravičenec lahko odpove,
– obresti v času moratorija niso subvencionirane in se mesečno plačujejo,
– obrestna mera:
– Euribor (trimesečni) + 0,25% za projekte v Pomurju in vseh ostalih občinah, ki
se uvrstijo na območja s posebnimi razvojnimi problemi glede na določila Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki
izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00),
– Euribor (trimesečni) + 0,35% za projekte v ostalih občinah, ki niso uvrščene
med razvojno omejevane glede na 3. člen
Uredbe, vendar spadajo med naslednje
statistične regije: notranjsko-kraška, podravska, spodnjeposavska, zasavska, koroška,
jugovzhodna Slovenija, goriška, savinjska,
gorenjska in obalno-kraška,
– Euribor (trimesečni) + 1% za ostale
občine, ki niso uvrščene med razvojno omejevane glede na 3. člen Uredbe in spadajo
med osrednjeslovensko statistično regijo.

8. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca oba roka tudi podaljšata s
pisnim soglasjem.
9. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva
odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo štelo,
da je upravičenec enostransko odstopil od
odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe.
Ravno tako se bo štelo, da je upravičenec
enostransko odstopil od odobrenih sredstev,
kolikor ne bo v roku, določenem v sklepu,
dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se prejemnik v roku, ki je naveden v
sklepu, nanj ne odzove, se na podlagi točke
4. iz 38. člena Splošnih pogojev šteje, da je
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
10. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami (razen pri kmetijskih gospodarstvih)
in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s splošnimi pogoji. Posojilo do
8.500 eurov upravičenec praviloma zavaruje
pri zavarovalnici. Posojilo nad 8.500 eurov
upravičenec praviloma zavaruje z vpisom
hipoteke na premoženje ali z drugim, temu
instrumentu enakovrednim jamstvom, za katerega morajo predhodno pridobiti soglasje
Regionalnega sklada. V primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med obveznostjo do Regionalnega
sklada in vrednostjo zastavljenih nepremičnin do 1 proti 2,5. Posojilo ne more biti zavarovano z jamstvom Republike Slovenije
ali občine.
11. Črpanje posojila Regionalnega sklada je dokumentarno na podlagi računov ali
pogodb, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem oziroma dobaviteljem na podlagi
pisne izjave oziroma naloga upravičenca, ali
v obliki refundacije že plačanih računov za
dela, izvršena iz lastnih virov. Dokumentacija za črpanje je ustrezna, v kolikor je izdana
po datumu izdaje pozitivnega sklepa Sklada
o odobritvi pomoči.
12. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. V primeru
predčasnega vračila posojila je upravičenec
dolžan plačati Regionalnemu skladu stroške
v skladu s tarifnim pravilnikom. Upravičenci,
ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Deželno banko Slovenije d.d.. Regionalni sklad
ne zaračunava stroškov postopka odobritve
posojila.
IV. Merila za izbor
Pri ocenjevanju vlog se uporabljajo merila, ki so navedena v nadaljevanju:
1. Regionalni vidik lokacije investiranja
(največ 30 točk)
a) Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007 – 2013 (Ur.
l. RS, št. 23/06))

Št. točk

Regija in indeks

10

pomurska (159,5)

7

notranjsko-kraška (127,0)

6

podravska (116,8)
spodnjeposavska (116,8)

5

zasavska (113,9)
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Št. točk

Regija in indeks

4

koroška (103,9)
jugovzhodna Slovenija (101,7)

3

goriška (93,8)
savinjska (92,3)

2

gorenjska (83,1)
obalno-kraška (82,4)

0

osrednjeslovenska (8,7)

b) Določitev števila točk glede na uvrstitev v narodnostno mešano območje, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna
skupnost
+1

Lokacija naložbe spada med območje, kjer živita madžarska oziroma italijanska narodna skupnost

c) Stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno
povprečje v Sloveniji v predhodnem letu
0

enako ali manjše od povprečja v Sloveniji

2

do vključno 25% večje od povprečja v Sloveniji

3

od 25 do vključno 50% večja od povprečja v Sloveniji

4

od 50 do vključno 75% večja od povprečja v Sloveniji

5

Več kot za 75% večja od povprečja v Sloveniji

d) Določitev števila točk glede na 3. člen Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi
občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00).
+2

Ekonomsko šibko območje (točka 1 3. člena Uredbe)

+5

Območje s strukturnimi problemi glede delež
aktivnega prebivalstva v kmetijstvu (točka 2.b 3. člena
Uredbe)

+2

Območje z omejenimi dejavniki glede na delež površine
z omejenimi dejavniki (točka 3.a 3. člena (Uredba)

+5

Razvojno omejevana obmejna območja (točka 3.b
3. člena Uredbe)

2. Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 40 točk)
a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev)
0 do 9

Povpraševanje in proizvodnja, trženjska strategija, ter
prodajne napovedi

Št.

do vključno 10%

1

od 10% do vključno 20%

2

nad 20%
c) Konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev

0 do 8

Uvajanje novosti, naročila, kakovost ter učinki na stroškovni ravni

d) Ocena finančne uspešnosti projekta
za podjetja
0 do10
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za kmetijska gospodarstva
0 do 10

Št. točk po tem kriteriju je enako razliki med 15 in
ocenjeni dobi vračanja sredstev iz projekta.
INV. VREDNOST = X
PRIHODKI KMETIJE = Y
x / y = DOBA VRAČANJA
do vključno 5 let 10 točk
od 5 let do vključno 8 let 7 točk
od 8 let do vključno 12 let 3 točke
več kot 12 let 0 točk

e) Interna stopnja donosnosti projekta
0

IRR do vključno 5%

2

IRR od 5% do vključno 7%

4

IRR od 7% do vključno 9%

6

IRR večji kot 9%
f) Ekološka ustreznost investicije

0

Projekt je ekološko sporen
Izločitev, projekt se ne ocenjuje naprej

3

Projekt vključuje integrirano pridelavo sadja, zelenjave

3

Projekt je sprejemljiv za okolje glede na standarde
obremenitev – največ 2,5 GVŽ/ha, na varstvenih
pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha, oziroma
kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna
področja.

5

Projekt ima pozitiven vpliv na okolje (ekološka kmetija)

3. Ocena investitorja (največ 30 točk)
a) Boniteta investitorja
za pravne osebe glede na uvrstitev iz iBONA oziroma po interni
metodologiji Sklada, če v iBONu ni podatka o boniteti investitorja
0

Bonitetna ocena 1–4

5

Bonitetna ocena –-7

10

Bonitetna ocena 8–10

b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18
mesecev (za pravne osebe)
0

več kot 14 dni blokiran račun

5

do vključno 14 dni blokiran račun

7

ni imel blokiran račun

b) Lastna udeležba
0
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kreditna sposobnost (za kmetijska gospodarstva)
Mesečni obroki kredita sklada:__________EUR
Mesečni obroki drugih kreditov:__________EUR
SKUPAJ:__________________EUR (x)
Prihodki kmetije + drugi prihodki kmetije, deljeno z 12 = (y)
0
kreditna sposobnost vprašljiva (če je x/y višji od 0,2)
2
4
6

Gospodarnost poslovanja, kosmata dobičkovnost
skupnih prihodkov, dobičkovnost sredstev s katerimi je
ustvarjen EBT, finančna neodvisnost (lastniškost financiranja) ter zadolženost

8

Negativni finančni tok podjetja – izločitev, projekt se ne
ocenjuje naprej

12

10

kreditna sposobnost zadovoljiva (če je x/y nad 0,17
do vključno 0,20)
kreditna sposobnost dobra (če je x/y nad 0,14 do
vključno 0,17)
kreditna sposobnost dobra (če je x/y nad 0,11 do
vključno 0,14)
kreditna sposobnost zelo dobra (če je x/y nad 0,08
do vključno 0,11)
kreditna sposobnost zelo dobra (če je x/y nad 0,05
do vključno 0,08)
kreditna sposobnost odlična (če je x/y manjši ali enak
0,05)
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c) Predvideno zavarovanje odobrenega posojila
0

iz predložene dokumentacije ni razvidne realne možnosti zavarovanja posojila
Izločitev, projekt se ne ocenjuje naprej

1

iz predložene dokumentacije je razvidna možnost zavarovanja z nepremičnino, vendar so na hipoteko že
vpisane obremenitve

4

iz predložene dokumentacije je razvidna možnost zavarovanja z nepremičnino, ki je bremen prosta

8

iz predložene dokumentacije je razvidna možnost zavarovanja posojila z bančno garancijo

d) Ocena organizacijske sposobnosti upravičenca
ocena vpliva projekta na organizacijsko spremembo pravne
osebe
0

število delovnih mest se bo z investicijo zmanjšalo

1

ohranjanje obstoječega števila delovnih mest

2

povečanje števila delovnih mest za do vključno 5% glede na obstoječe stanje

3

povečanje števila delovnih mest za več kot 5% do
vključno 10% glede na obstoječe stanje

4

povečanje števila delovnih mest za več kot 10% do
vključno 20% glede na obstoječe stanje

5

povečanje števila zaposlenih za več kot 20% glede na
obstoječe stanje

ocena organizacijske sposobnosti kmetijskega gospodarstva
(kumulativno seštevanje točk)
+5

kmetija ima primerno kadrovsko strukturo za tekoče
delo in razvoj

+3

kmetija je bila v zadnjih 5-letih prevzeta s strani mladega
gospodarja do 40 let

+2

mlada družina – za mlado družino se šteje družina z
vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star
več kot 30 let ne glede na starost otrok, oziroma 35 let
in še nobeden otrok v času te prijave ni šoloobvezen.
Za stare 30 oziroma 35 let se štejejo vsi, ki so rojeni do
vključno 1. 1. 1977 oziroma po 1. 1. 1972. Za šoloobvezne se šteje vzdrževan otrok, ki je rojen pred 1. 1. 2000.
Enako velja za enoroditeljske družine.

Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi
ocene bo strokovna komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev
imeli investicijski projekti, ki bodo dobili višje število točk.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk,
bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število
točk po naslednjem vrstnem redu sledečih meril za izbor vlog:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. ocena investitorja.
Vse vloge s programi z negativnim denarnim tokom, ekološko
sporne investicije ter projekte brez realne možnosti za zavarovanje
posojila, se v skladu s 3. odstavkom 26. člena Splošnih pogojev
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj
kot neutemeljene zavrne.
V. Spremljanje projektov
Upravičenec mora z naložbo doseči enega ali več ciljev iz točke
1 iz II. poglavja javnega razpisa, kar dokaže z vlogo oziroma poslovnim načrtom. Doseganje teh ciljev bo tudi predmet kasnejših
pregledov investicije.
VI. Vsebina vloge za prijavo
skupne priloge:
1. Vlagatelji oddajo vlogo na izpolnjenem obrazcu A1 s pripadajočo izjavo št. 1.
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2. V primeru graditve ali izvajanja del na objektih, gradbeno
dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje v skladu z Zakonom o
graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04, 111/05, 120/06), ki se mora
glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo.
3. Načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo,
ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija.
4. Mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
5. Predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celotno prijavljeno investicijo. Predračuni oziroma predpogodbe ne smejo biti
starejši/-e od 1 leta od objave javnega razpisa (po 10. 8. 2006).
6. V primeru ekološke kmetije mora biti predložen certifikat, da
je kmetija ekološka, če pa gre za integrirano pridelavo, pa veljavno
potrdilo o integrirani pridelavi.
7. Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji
(bančna garancija, hipoteka ipd.).
V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda
bančno garancijo, mora predložiti Skladu izdano pismo o nameri s
strani banke.
8. Potrdila drugih kreditodajalcev (bank, ipd.) o stanju zadolžitev
(kolikor obstajajo), iz katerega bo razvidno tako stanje posojila, kot
višina še nezapadlega dolga.
za pravne osebe:
1. Investicijski program, ki mora biti izdelan v skladu z Uredbo o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06). Investicijski
program mora poleg ostalega vsebovati:
– izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi,
– izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja) za obdobje trajanja projekta,
– opredelitev glede doseganja enega ali več naslednjih ciljev:
zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali doseganje standardov za
dobro počutje živali.
– Kolikor se investitor ukvarja z živinorejo, mora biti iz investicijskega načrta tudi razvidno, da ima v obdelavi ustrezno površino
lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo
gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike živine
na hektar (GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ
1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja.
2. Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila pri pristojnem Davčnem uradu, ki ga izda krajevno
pristojna Davčna uprava.
3. Dokazila o registraciji vlagatelja:
– za pravne osebe: fotokopija izpiska iz sodnega registra, ki ni
starejša od treh mesecev z vsemi listi;
– za samostojne podjetnike posameznike fotokopija izpisa iz
Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPES-a.
za kmetijska gospodarstva:
1. Fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev ali kopija Obrazca A »Osnovni
podatki o kmetijskem gospodarstvu« za leto 2007.
2. Zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja.
3. Poslovni načrt za projekte kmetijstva, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba (izdelan najmanj za čas izvajanja investicije in za
obdobje vračanja posojila
– ter opredeljitev glede doseganja enega ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja
ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje
živali.
– Kolikor se investitor ukvarja z živinorejo, mora biti iz investicijskega načrta tudi razvidno, da ima v obdelavi ustrezno površino
lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo
gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike živine
na hektar (GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ
1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja.
4. Kmetija mora priložiti dokazilo pristojnega organa (DURS), da
ima vlagatelj poravnane davke in prispevke, določene z zakonom,
ki ni starejše od 30 dni.
Rok in način prijave:
1. Razpisna dokumentacija se dvigne na sedežu Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure
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osebno ali po naročilu. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
spletni strani Sklada: http://www.rdf-sklad.si.
Informacije lahko zainteresirani pridobijo v Sektorju za izvajanje
spodbud: tel. 01/836-19-53.
2. Sklad lahko od prosilca zahteva dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
3. Rok za vložitev prijav je do vključno 14. 9. 2007 (velja poštni
žig). Vloge so lahko oddane osebno ali priporočeno po pošti (za
priporočene pošiljke velja datum poštnega žiga). Odpiranje bo
najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za vložitev prijav. Odpiranje ni javno.
4. Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora
biti dostavljena na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – razpis A1 – Pridelava«. Na ovitku mora biti jasno naveden
naziv in naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni evropski valuti (EUR).
Obravnava vlog:
1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje
bo imenovala Uprava Sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo
dopolnjene v predpisanem roku. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo
vsebuje prijava, so uradna tajnost.
2. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku
do 8 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem
roku. Vloge, ki jih upravičenec v roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot
neutemeljene zavrnjene.
5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do Sklada, se zavržejo.
6. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev, več, kot je na razpolago sredstev, oblikuje komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog, na podlagi vrednotenja
projektov, prednostni vrstni red upravičencev za dodelitev sredstev.
Komisija bo v primeru iz prejšnjega odstavka lahko predlagala
odobritev sredstev upravičencem iz višjega prioritetnega razreda
v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu
razpoložljivih sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo 50.000,00
EUR, razpoložljiv obseg posojil za zadnjega upravičenca, ki še
prejme sredstva, zgolj še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini
25.000,00 EUR). Vloge upravičencev, katere ne bodo uvrščene v
prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, bodo kot
neutemeljene zavrnjene.
Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom
praviloma v roku do 30 dni od datuma odpiranja vlog. Sklep bo izdan na podlagi sklepov Uprave. Za dodelitve, višje od 208.000,00
EUR poda soglasje Nadzorni svet Sklada. O pritožbi zoper sklep
odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Regionalni
sklad izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih
spodbudah, ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– praviloma tudi potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
7. Spremljanje odobrenih projektov: Sklad bo spremljal porabo
in učinke dodeljenih sredstev iz razpisa. Upravičenec je dolžan v
roku 3 mesecev po roku za zaključek investicije Regionalnemu
skladu predložiti Poročilo o zaključku investicije, za kar se zaveže
v pogodbi o dodelitvi sredstev. Prav tako se prejemnik sredstev v
pogodbi zaveže, da je dolžan omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter
vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na tozadevni
projekt. Če sredstva niso bila porabljena za namene, za katere
so bila dodeljena, ali se je sredstva kakorkoli odtujilo, ima Sklad
pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku,
v realni višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Ur. l. RS, št. 11/07; uradno
prečiščeno besedilo).
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj
Ob-22501/07
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih
iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preobli-
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kovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96 in 67/01 in 47/02; v
nadaljevanju: Zakon), 21. člena Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05), Uredbe o vrednosti
meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00; v nadaljevanju: Uredba), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih
pomoči (Ur. l. RS, št. 72/06 s spremembami in dopolnitvami) (v
nadaljevanju: Uredba o regionalnih državnih pomočeh, katere
vsebina je bila potrjena z Mnenjem o skladnosti Regionalne
sheme državnih pomoči št. 442-11/2006/16, ki ga je dne 30. 4.
2007 podalo Ministrstvo za finance, Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj
in razvoj podeželja z dne 27. 7. 2007 (v nadaljevanju: Splošni
pogoji) ter sklepa Vlade Republike Slovenije, z dne 10. 5. 2007
o soglasju k Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada
Republike Slovenije za regionalni razvoj za leto 2007 objavlja
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj (v nadaljevanju: Sklad)
javni razpis
za posojila v kmetijstvo – predelava, trženje in dopolnilne
dejavnosti
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada za
vse namene v kmetijstvu, opredeljene v točki II/2 tega razpisa,
predvsem dopolnilne dejavnosti (tudi trženje in predelava), razen primarne kmetijske proizvodnje, ki se izvajajo na celotnem
območju Republike Slovenije.
Skupna višina razpisanih sredstev je 1.022.000,00 EUR ugodnih posojil za investicijske projekte na področju dopolnilnih
dejavnosti, trženja in predelave kmetijskih pridelkov.
II. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja
1. Upravičenci: Pravico kandidiranja na javnem razpisu imajo
mala in srednja podjetja (MSP) oziroma vlagatelji, ki se ukvarjajo
s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov ki so navedeni v
Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, in sicer:
– gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, 33/07; v nadaljevanju: ZGD 1),
zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Ur. l. RS,
št. 62/07) ter
– kmetijska gospodarstva, ki dejavnost opravljajo v Republiki Sloveniji ter projekt izvajajo na celotnem ozemlju Republike
Slovenije.
1. Prednost imajo vlagatelji, ki imajo manj kakor 10 zaposlenih (mikro podjetja).
2. MSP so med drugim opredeljena kot podjetja, ki:
– imajo manj kakor 250 zaposlenih in imajo bodisi
– letni promet, ki ne presega 40 milijonov EUR, bodisi,
– letno bilančno vsoto, ki ne presega 27 milijonov EUR,
majhna podjetja pa so med drugim opredeljena kot tista podjetja, ki:
– imajo manj kakor 50 zaposlenih in imajo bodisi
– letni promet, ki ne presega 7 milijonov EUR, bodisi
– letno bilančno vsoto, ki ne presega 5 milijonov EUR.
Kjer je treba razlikovati mikropodjetja od drugih MSP, so mikropodjetja tista, ki imajo manj kakor 10 zaposlenih.
Vlagatelji morajo predložiti vlogo za sredstva na obrazcu A2,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Obrazcu morajo biti priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva Sklad od vlagateljev, in so navedene v poglavju IV. tega
razpisa in na obrazcu za prijavo.
2. Nameni dodeljevanja sredstev
Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki,
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem
obratu.
Financirani investicijski projekti v osnovna opredmetena in
neopredmetena sredstva mora imeti cilj:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje
higienskih razmer ali standardov.
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3. Upravičeni stroški naložbe lahko zajemajo pri:
malih in srednjih podjetjih
nakup zemljišč
stroški pripravljalnih študij in svetovanj (do 50% dejanskih stroškov)
gradnja in nakup objektov
nakup strojev in opreme
nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih
pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja)
največ do 100% upravičenih stroškov celotne naložbe
nabavljena osnovna sredstva so lahko rabljena, pri prevzemih je
treba vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih z regionalno državno pomočjo dodeljeno še pred nakupom, odšteti od vrednosti
sredstev, ki so predmet nakupa
zakup zemljišč in zgradb, če je zakupna pogodba sklenjena za
obdobje najmanj treh let po predvidenem dokončanju naložbe; v
primeru zakupa sredstev (ne pri zemljiščih ali zgradbah) v obliki
finančnega zakupa mora biti z zakupno pogodbo predviden obvezen nakup (odkup) sredstev po izteku zakupa
4. Sredstva se po tem razpisu ne dodelijo za (neupravičeni
stroški):
– investicija ni upravičena, če predstavlja zgolj preprosto naložbo za nadomestitev, razen če se proizvodne zmogljivosti povečajo
za najmanj 25% ali temeljnega spreminjanja vključene narave proizvodnje ali tehnologije,
– nakup transportne opreme (premično premoženje) v podjetjih,
ki poslujejo v sektorju transporta,
– strošek davka na dodano vrednost.
5. Financirani investicijski projekti v osnovna opredmetena in
neopredmetena sredstva se morajo:
– uporabljati izključno v proizvodnem obratu, ki je prejemnik
pomoči,
– vključiti v aktivo podjetja,
– obravnavati, kot sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti
več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem-lastniški deleži
ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%),
– ostati v regiji vsaj 3 leta po zaključku investicije za mikro, mala
in srednja podjetja,
– kolikor gre za dopolnilno dejavnost na kmetijskem gospodarstvu pa mora vlagatelj izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti,
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
(Ur. l. RS, št. 61/05) ter mora dejavnost opravljati v okviru dopolnilne
dejavnosti še vsaj 5 let po zaključeni investiciji.
Vlagatelj mora za predviden investicijski projekt zagotoviti lastna
sredstva v višini vsaj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev.
6. Do spodbud niso upravičeni vlagatelji, ki:
Delujejo na področju pridelave kmetijskih pridelkov navedenih
v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, predelave in
trženja proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne
proizvode, kot je določeno v členu 3(2) Uredbe (EGS) št. 1898/87,
ter področju ribištva;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kolikor je znesek
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov,
ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja
dajo na trg, ter če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na proizvajalce;
– ki izvajajo program prestrukturiranja, ki so v težavah ali so
v postopku stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije, oziroma za
kmetijska gospodarstva da niso podjetja v težavah;
– ki so v dejavnostih, povezanih z izvozom v tretje države ali države članice, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine,
na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge
tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;
– ki so pridobili pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– ki so pridobili oziroma so v postopku pridobivanja državnih
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– ki so v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99,
110/99, 50/02, 93/02, 31/07, 38/07 in 58/07).
7. Vlagatelj mora za dodeljena sredstva izkazovati sposobnost
izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
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8. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi sredstev zaveže, da bo
zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada.
9. Projekt ne sme biti začet pred izdajo Potrdila s pridržkom1,
glede ustreznosti projekta (1 Sklad pred začetkom dela na projektu
pisno potrdi, da projekt pod pridržkom natančne preveritve, načeloma izpolnjuje pogoje upravičenosti), ki mora biti izdano pred izdajo
sklepa o odobritvi sredstev. Projekt mora biti zaključen v skladu s
podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 31. 12. 2009.
Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in pogodbi. Po
zaključku investicije mora vlagatelj Skladu najkasneje v roku 3 mesecev predložiti Poročilo o zaključku investicije, za kar se zaveže
tudi v pogodbi o dodelitvi sredstev.
10. Upravičenec mora z naložbo doseči enega ali več ciljev
iz točk 2 in 5 iz II. poglavja javnega razpisa, kar dokaže z vlogo
oziroma poslovnim načrtom. Doseganje teh ciljev bo tudi predmet
kasnejših pregledov investicije.
III. Finančni pogoji
1. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran v višini do največ 75%
priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV) oziroma do
najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči v skladu s točko
II./10. tega javnega razpisa.
2. Vlagatelji lahko za projekt prejmejo največ:
– srednje velika podjetja 40%,
– mala oziroma mikro podjetja 50%
državnih pomoči v skladu z regionalno karto, ki prikazuje upravičeno območje (3.2. točka Smernic o regionalnih državnih pomočeh
(UL C št. 54 z dne 4. 3. 2006, str. 13; v nadaljnjem besedilu: Smernice 2007–2013), izraženimi v obliki bruto ekvivalenta dotacije.
3. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži največ en projekt oziroma
vlogo.
4. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov javnega
razpisa (brez DDV) ne sme biti nižja od 6.700 EUR, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne nižja od 5.000 EUR. Najvišja upravičena višina investicijskih projektov (brez DDV) ne sme presegati
vrednosti 16.875.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje investicija v višini predloženih upravičenih predračunov,
računov, predpogodb, pogodb, brez DDV. Višina odobrenih sredstev ne sme presegati 4 milijone EUR, prav tako ne sme skupna
višina zadolženosti posameznega vlagatelja do Sklada presegati
10% vrednosti namenskega premoženja Sklada.
5. Posojilni pogoji:
– skupna doba vračanja posojila: do 18 let (z vključenim moratorijem),
– obrestna mera:
a) Euribor (trimesečni) + 0,25% za projekte v Pomurju in vseh
ostalih občinah, ki se uvrstijo na območja s posebnimi razvojnimi
problemi glede na določila Uredbe o vrednosti meril za določitev
območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00),
b) Euribor (trimesečni) + 0,35% za projekte v ostalih občinah, ki
niso uvrščene med razvojno omejevane glede na 3. člen Uredbe,
vendar spadajo med naslednje statistične regije: notranjsko-kraška,
podravska, spodnjeposavska, zasavska, koroška, jugovzhodna Slovenija, goriška, savinjska, gorenjska in obalno-kraška,
c) Euribor (trimesečni) + 1% za ostale občine, ki niso uvrščene
med razvojno omejevane glede na 3. člen Uredbe in spadajo med
osrednjeslovensko statistično regijo.
– do triletni moratorij na odplačevanje glavnice posojila, ki se mu
upravičenec lahko odpove,
– obresti v času moratorija niso subvencionirane in se mesečno
plačujejo.
6. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna doba vračanja posojila
praviloma ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta.
7. Črpanje posojila Sklada je dokumentarno na podlagi računov
ali pogodb, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem, oziroma dobaviteljem na podlagi pisne izjave oziroma naloga upravičenca ali
v obliki refundacije že plačanih računov za dela, izvršena iz lastnih
virov po datumu izdaje Potrdila s pridržkom1, glede ustreznosti projekta oziroma po datumu izdaje sklepa o odobritvi sredstev.
8. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in
dejansko vrednostjo projekta ter prispevati najmanj 25% upravičene
vrednosti projekta v obliki lastnih sredstev.
9. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt še ni
dobil javnih sredstev oziroma državnih pomoči, ni prejel sredstev
državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
in da ni v fazi pridobivanja takih pomoči. Kolikor pa je vlagatelj prejel
sredstva državnih pomoči za isti projekt iz morebitnega drugega
javnega vira, pa mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko
sheme po kateri je dobil ta sredstva.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
10. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vročitve sklepa o
odobritvi projekta upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu
lahko Sklad na prošnjo vlagatelja oba roka tudi podaljša s pisnim
soglasjem.
11. Če vlagatelj, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil
k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo štelo, da je
vlagatelj enostransko odstopil od odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je vlagatelj enostransko
odstopil od odobrenih sredstev, kolikor ne bo v roku, določenem v
sklepu, dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se vlagatelj
v roku, ki je naveden v sklepu, nanj ne odzove, se na podlagi točke
4. iz 38. člena Splošnih pogojev šteje, da je umaknil vlogo.
12. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami (razen pri kmetijskih
gospodarstvih) in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s
Splošnimi pogoji. Posojilo do 8.500 EUR vlagatelj praviloma zavaruje
pri zavarovalnici. Posojilo nad 8.500 EUR vlagatelj praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali z drugim, temu instrumentu
enakovrednim jamstvom, za katerega morajo predhodno pridobiti soglasje Sklada. V primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora
biti razmerje med obveznostjo do Sklada in vrednostjo zastavljenih
nepremičnin do 1 proti 2,5. Posojilo Sklada ne more biti zavarovano
z jamstvom Republike Slovenije ali občine.
13. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja
pogodbe in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Kolikor vlagatelj
predčasno vrne posojilo, plača stroške za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo
o dodelitvi sredstev z pooblaščeno banko. Sklad ne zaračunava
stroškov postopka odobritve posojila.
IV. Vsebina vloge (priloge, dokazila)
skupne za vse vlagatelje:
1. Vlagatelji oddajo vlogo na izpolnjenem obrazcu A2 s pripadajočo izjavo št. 1, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
2. V primeru graditve ali izvajanja del na objektih gradbeno
dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje v skladu z Zakonom o
graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04, 111/05, 120/06), ki se mora
glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo.
3. Predračuni, računi, predpogodbe oziroma pogodbe za celotno
prijavljeno investicijo. Predračuni oziroma predpogodbe, ne smejo
biti starejši/e od 1 leta od objave javnega razpisa (po 10. 8. 2006).
Računi oziroma pogodbe pa so lahko izdani/e oziroma dela/storitve
opravljene po datumu izdaje Potrdila s pridržkom1, glede ustreznosti
projekta.
4. Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji
(bančna garancija, hipoteka ipd.). V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti
Skladu izdano pismo o nameri s strani banke.
5. Potrdila drugih kreditodajalcev (bank ipd.) o stanju zadolžitev
(kolikor obstajajo), iz katerega bo razvidno tako stanje posojila kot
višina še nezapadlega dolga.
za pravne osebe in zadruge:
1. Investicijski program, ki mora biti izdelan v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06). Investicijski program mora poleg ostalega vsebovati izračun upravičenosti
projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost,
interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja) za
obdobje trajanja projekta.
2. Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila pri pristojnem Davčnem uradu, ki ga izda krajevno
pristojna Davčna uprava.
3. Dokazila o registraciji vlagatelja:
– za pravne osebe fotokopija izpiska iz sodnega registra, ki ni
starejša od treh mesecev z vsemi listi;
– za samostojne podjetnike posameznike in obrtnike fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPES-a.
Obrtniki priložijo tudi obrtno dovoljenje.
za kmetijska gospodarstva:
1. Fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev ali kopija Obrazca A »Osnovni
podatki o kmetijskem gospodarstvu« za leto 2007.
2. Zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja.
3. Fotokopija dovoljenja o registraciji ali izjavo dopolnilne dejavnosti.
4. Mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti vlaganja v izbrano
vrsto dopolnilne dejavnosti oziroma investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
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5. Poslovni načrt za projekte kmetijstva, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba (izdelan najmanj za čas izvajanja investicije in za
obdobje vračanja posojila (v poslovnem načrtu mora biti zajeta tudi
osnovna dejavnost).
6. Kmetija mora priložiti dokazilo pristojnega organa (DURS), da
ima vlagatelj poravnane davke in prispevke, določene z zakonom,
ki ni starejše od 30 dni.
7. Kadar je upravičenec kmetija, mora nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da
ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se strinjajo z načrtovano
investicijo na priloženem obrazcu.
V. Merila za izbiro
Merila za izbiro z njihovo uporabo:
1. Regionalni vidik lokacije investiranja (največ 30 točk)
a) Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep o razvrstitvi razvojnih
regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Ur.
l. RS, št. 23/06))
Št. točk

Regija in indeks

10

pomurska (159,5)

7

notranjsko-kraška (127,0)

6

podravska (116,8)
spodnjeposavska (116,8)

5

zasavska (113,9)

4

koroška (103,9)
jugovzhodna Slovenija (101,7)

3

goriška (93,8)
savinjska (92,3)

2

gorenjska (83,1)
obalno-kraška (82,4)

0

osrednjeslovenska (8,7)

b) Določitev števila točk glede na uvrstitev v narodnostno mešano območje, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna
skupnost
+1

Lokacija naložbe spada med območje, kjer živita madžarska oziroma italijanska narodna skupnost

c) Stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno
povprečje v Sloveniji v predhodnem letu
0

enako ali manjše od povprečja v Sloveniji

2

do vključno 25% večje od povprečja v Sloveniji

3

od 25 do vključno 50% večja od povprečja v Sloveniji

4

od 50 do vključno 75% večja od povprečja v Sloveniji

5

Več kot za 75% večja od povprečja v Sloveniji

d) Določitev števila točk glede na 3. člen Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi
občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00)
+2
+5

Ekonomsko šibko območje (točka 1 3. člena Uredbe)
Območje s strukturnimi problemi glede delež
aktivnega prebivalstva v kmetijstvu (točka 2.b 3. člena
Uredbe)

+2

Območje z omejenimi dejavniki glede na delež površine
z omejenimi dejavniki (točka 3.a 3. člena Uredbe)

+5

Razvojno omejevana obmejna območja (točka 3.b
3. člena Uredbe)

2. Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 40 točk)
a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev)
0 do 9

Povpraševanje in proizvodnja, trženjska strategija, ter
prodajne napovedi
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b) Lastna udeležba
0

do vključno 10%

1

od 10% do vključno 20%

2

nad 20%

kreditna sposobnost vprašljiva (če je x/y višji od 0,2)

2

kreditna sposobnost zadovoljiva (če je x/y nad 0,17 do
vključno 0,20)

4

kreditna sposobnost dobra (če je x/y nad 0,14 do vključno 0,17)

6

kreditna sposobnost dobra (če je x/y nad 0,11 do vključno 0,14)

Gospodarnost poslovanja, kosmata dobičkovnost skupnih prihodkov, dobičkovnost sredstev s katerimi je
ustvarjen EBT, finančna neodvisnost (lastniškost financiranja) ter zadolženost

8

kreditna sposobnost zelo dobra (če je x/y nad 0,08 do
vključno 0,11)

10

kreditna sposobnost zelo dobra (če je x/y nad 0,05 do
vključno 0,08)

Negativni finančni tok podjetja – izločitev, projekt se ne
ocenjuje naprej

12

kreditna sposobnost odlična (če je x/y manjši ali enak
0,05)

Uvajanje novosti, naročila, kakovost ter učinki na stroškovni ravni

d) Ocena finančne uspešnosti projekta
za podjetja
0 do10

Mesečni obroki kredita sklada:__________EUR
Mesečni obroki drugih kreditov:__________EUR
SKUPAJ:__________________EUR (x)
Prihodki kmetije + drugi prihodki kmetije, deljeno z 12 = (y)
0

c) Konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev
0 do 8

kreditna sposobnost (za kmetijska gospodarstva)

za kmetijska gospodarstva
0 do 10

Št. točk po tem kriteriju je enako razliki med 15 in ocenjeni dobi vračanja sredstev iz projekta.
INV. VREDNOST = X
PRIHODKI KMETIJE = Y
x / y = DOBA VRAČANJA
do vključno 5 let 10 točk
od 5 let do vključno 8 let 7 točk
od 8 let do vključno 12 let 3 točke
več kot 12 let 0 točk

e) Interna stopnja donosnosti projekta

c) Predvideno zavarovanje odobrenega posojila
0

iz predložene dokumentacije ni razvidne realne možnosti zavarovanja posojila
Izločitev, projekt se ne ocenjuje naprej

1

iz predložene dokumentacije je razvidna možnost zavarovanja z nepremičnino, vendar so na hipoteko že
vpisane obremenitve

4

iz predložene dokumentacije je razvidna možnost zavarovanja z nepremičnino, ki je bremen prosta

8

iz predložene dokumentacije je razvidna možnost
zavarovanja posojila z bančno garancijo

0

IRR do vključno 5%

2

IRR od 5% do vključno 7%

4

IRR od 7% do vključno 9%

6

IRR večji kot 9%

0

število delovnih mest se bo z investicijo zmanjšalo

f) Ekološka ustreznost investicije

1

ohranjanje obstoječega števila delovnih mest

2

povečanje števila delovnih mest za do vključno 5%
glede na obstoječe stanje

3

povečanje števila delovnih mest za več kot 5% do
vključno 10% glede na obstoječe stanje

4

povečanje števila delovnih mest za več kot 10% do
vključno 20% glede na obstoječe stanje

5

povečanje števila zaposlenih za več kot 20% glede na
obstoječe stanje

0

Projekt je ekološko sporen
Izločitev, projekt se ne ocenjuje naprej

3

Projekt vključuje integrirano pridelavo sadja, zelenjave

3

Projekt je sprejemljiv za okolje glede na standarde obremenitev – največ 2,5 GVŽ/ha, na varstvenih pasovih
virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja.

5

Projekt ima pozitiven vpliv na okolje (ekološka kmetija)

3. Ocena investitorja (največ 30 točk)
a) Boniteta investitorja
za pravne osebe glede na uvrstitev iz iBONA oziroma po interni
metodologiji Sklada, če v iBONu ni podatka o boniteti investitorja
0

Bonitetna ocena 1-4

5

Bonitetna ocena 5-7

10

Bonitetna ocena 8-10

b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18
mesecev (za pravne osebe)
0

več kot 14 dni blokiran račun

5

do vključno 14 dni blokiran račun

7

ni imel blokiran račun

d) Ocena organizacijske sposobnosti upravičenca
ocena vpliva projekta na organizacijsko spremembo pravne
osebe

ocena organizacijske sposobnosti kmetijskega gospodarstva
(kumulativno seštevanje točk)
+5

kmetija ima primerno kadrovsko strukturo za tekoče
delo in razvoj

+3

kmetija je bila v zadnjih 5 letih prevzeta s strani mladega gospodarja do 40 let

+2

mlada družina – za mlado družino se šteje družina z
vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star
več kot 30 let ne glede na starost otrok, oziroma 35 let
in še nobeden otrok v času te prijave ni šoloobvezen.
Za stare 30 oziroma 35 let se štejejo vsi, ki so rojeni
do vključno 1. 1. 1977 oziroma po 1. 1. 1972. Za šoloobvezne se šteje vzdrževan otrok, ki je rojen pred 1. 1.
2000. Enako velja za enoroditeljske družine.

Vse vloge s programi z negativnim denarnim tokom, ekološko
sporne investicije ter projekte brez realne možnosti za zavarovanje
posojila, se v skladu s 3. odstavkom 26. člena Splošnih pogojev
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poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj
kot neutemeljene zavrne.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi
ocene bo strokovna komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev
imeli investicijski projekti, ki bodo dobili višje število točk.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk,
bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število
točk po naslednjem vrstnem redu sledečih meril za izbor vlog:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. ocena investitorja.
VI. Rok in način prijave
1. Rok za vložitev prijav je do vključno 15. 9. 2007 (velja poštni
žig). Vloge so lahko oddane osebno ali priporočeno po pošti, do
vključno 15. 9. 2007 (za priporočene pošiljke velja datum poštnega
žiga). Odpiranje bo najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za
vložitev prijav. Odpiranje ni javno. Vloge se odpirajo po vrstnem
redu, kot so prispele.
Vlagatelji vložijo vloge osebno ali s priporočeno pošto na naslov: Javni sklad RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga A2«.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek
prikazan v skupni evropski valuti (EUR).
2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se dvigne na sedežu Javnega sklada
RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave
do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali se posreduje po naročilu preko elektronske ali navadne pošte. Besedilo
javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo tudi na
spletni strani Sklada: http://www.rdf-sklad.si.
Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu na Sektorju za izvajanje spodbud Sklada in sicer na tel. št.: 01/836-19-53.
Posredovanje razpisne dokumentacije preko elektronske pošte je
možno na naslovu: rdf.sklad@siol.net.
3. Sklad lahko v primeru nejasnosti od vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno dokumentacijo. Sklad lahko naroči strokovno
mnenje o projektu.
4. Vlagatelj sredstev je dolžan Skladu v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad porabo sredstev
tako, da je vsak čas možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo vlagatelja.
VII. Obravnava vlog
1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku
do 8 dni od posameznega odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo
v roku 8 dni.
2. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno se uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa tega ne bo več, se bodo zavrgle.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev več, kot je na razpolago sredstev, oblikuje komisija
za pregled in obravnavo prispelih vlog, na podlagi vrednotenja
projektov, prednostni vrstni red upravičencev za dodelitev sredstev.
Pri tem bodo projekti srednjih in malih podjetij, razvrščeni glede na
število točk, vendar za projekti mikropodjetij. Komisija bo lahko v
primeru iz prejšnjega stavka predlagala odobritev sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno
zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil
za zadnjega upravičenca, ki še prejme sredstva, zgolj še 25.000,00
EUR, zato dodelitev v višini 25.000,00 EUR). Vloge vlagateljev, ki
ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih
sredstev, se zavrnejo. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril iz točke
V. ne dosežejo minimalno 51 točk, se kot neutemeljene zavrnejo.
5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada, bodo zavržene.
6. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala Uprava Sklada. Komisija bo enakovredno
obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno
oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Strokovna komisija v primeru projekta z investicijsko vrednostjo nad 150.000
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EUR pridobi dve oceni. Poleg ocene strokovne službe se posluži
tudi zunanjih strokovnih ocenjevalcev. V primeru dveh ocen iste
vloge, se kot končna ocena upošteva povprečje dveh ocen. O
odpiranju vlog in o izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so uradna
tajnost. Strokovna komisija lahko k svojemu delu pritegne tudi
strokovnjake iz delovnih področij glede na posamezno naravo
razpisa, vendar s soglasjem Uprave Sklada.
7. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom z
ustrezno obrazložitvijo in sicer v roku 30 dni po izteku posameznega roka za oddajo vlog. Sklep bo izdan na podlagi sklepa Uprave.
Za dodelitvijo sredstev višje od 208.000,00 EUR, poda soglasje
Nadzorni svet Sklada. Zoper sklep o dodelitvi sredstev je dovoljena
pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju. Pritožbo
je potrebno vložiti pisno v dveh izvodih ali se jo poda ustno na zapisnik pri organu, ki je delno odločbo izdal (Javni sklad Republike
Slovenije za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica), s
pripisom na ovojnici: Pritožba na sklep št. (št. izdanega sklepa). O
pritožbi odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana.
8. Postopek izbire Regionalnega sklada bo potekal skladno s
Splošnimi pogoji.
Sklad v sklepu o dodelitvi sredstev vlagatelje tudi obvesti o številki sheme državnih pomoči, ter o višini državnih pomoči.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Sklad izda
tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah,
ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
9. Sklad bo spremljal namensko porabo sredstev pri vlagatelju.
Če bo ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi
neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od vlagatelja vračilo sredstev v enkratnem znesku. Vlagatelj bo moral vrniti sredstva
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila
do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih
obresti (Ur. l. RS, št. 11/07; uradno prečiščeno besedilo).
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj
podeželja
Ob-22502/07
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96, 67/01 in 47/02; v nadaljevanju:
Zakon), 21. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05), Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki
izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00; v nadaljevanju: Uredba),
Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Ur. l. RS,
št. 72/06 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: Uredba
o regionalnih državnih pomočeh), katere vsebina je bila potrjena z Mnenjem o skladnosti Regionalne sheme državnih pomoči
št. 442-11/2006/16, ki ga je dne 30. 4. 2007 podalo Ministrstvo za
finance, Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne 27. 7. 2007
(v nadaljevanju: Splošni pogoji) ter sklepa Vlade Republike Slovenije, z dne 10. 5. 2007 o soglasju k Poslovnemu in finančnemu načrtu
Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj za leto
2007 objavlja Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj
(v nadaljevanju: Sklad)
javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje
investicijskih projektov podjetniškega značaja
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada začetnim investicijskim projektom podjetniškega značaja, ki se izvajajo
na celotnem območju Republike Slovenije.
2. Skupna višina razpisanih sredstev je 6.680.000,00 EUR ugodnih posojil za investicijske projekte podjetniškega značaja.
II. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja
1. Upravičenci: Pravico kandidiranja na javnem razpisu imajo
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki,
registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 42/06, 33/07, v nadaljevanju: ZGD 1), zadruge ter zadružne
zveze po Zakonu o zadrugah (Ur. l. RS, št. 62/07) (v nadaljevanju:
vlagatelji), ki dejavnost opravljajo v Republiki Sloveniji in projekt
izvajajo na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
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Vlagatelji morajo predložiti vlogo za sredstva na obrazcu B, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo biti priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva Sklad od vlagateljev in so
navedene v poglavju IV. tega razpisa in na posameznem obrazcu
za prijavo.
2. Nameni dodeljevanja sredstev
Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki,
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.
3. Upravičeni stroški naložbe lahko zajemajo pri:
velikih podjetjih

malih in srednjih podjetjih
nakup zemljišč

gradnja in nakup objektov
nakup strojev in opreme
/

stroški pripravljalnih študij in svetovanj (do 50% dejanskih stroškov)

nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom
patentiranih pravic, licenc,
know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja)
največ do 50% upravičenih
stroškov celotne naložbe

nematerialne naložbe (prenos
tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in
nepatentiranega tehničnega znanja) največ do 100% upravičenih
stroškov celotne naložbe

nabavljena osnovna sredstva morajo biti nova, razen
če gre za prevzem je treba
vrednost osnovnih sredstev,
pridobljenih z regionalno
državno pomočjo dodeljeno
še pred nakupom, odšteti
od vrednosti sredstev, ki so
predmet nakupa

nabavljena osnovna sredstva so
lahko rabljena, razen če gre za
prevzem je treba vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih z regionalno državno pomočjo dodeljeno
še pred nakupom, odšteti od
vrednosti sredstev, ki so predmet
nakupa

velikih podjetjih

malih in srednjih podjetjih

zakup zemljišč in zgradb, če je zakupna pogodba sklenjena za
obdobje najmanj petih let po predvidenem dokončanju naložbe
za velika podjetja in najmanj treh let za mala in srednja podjetja;
v primeru zakupa sredstev (ne pri zemljiščih ali zgradbah) v obliki finančnega zakupa mora biti z zakupno pogodbo predviden
obvezen nakup (odkup) sredstev po izteku zakupa
4. Sredstva se po tem razpisu se ne dodelijo za (neupravičeni
stroški):
– nakup transportne opreme (premično premoženje) v podjetjih,
ki poslujejo v sektorju transporta,
– strošek davka na dodano vrednost.
5. Financirani investicijski projekti v osnovna opredmetena in
neopredmetena sredstva se morajo:
– uporabljati izključno v proizvodnem obratu, ki je prejemnik
pomoči,
– vključiti v aktivo podjetja,
– obravnavati, kot sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti
več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem-lastniški deleži
ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%),
– ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mala in srednja podjetja.
Vlagatelj mora za predviden investicijski projekt zagotoviti lastna
sredstva v višini vsaj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev.
6. Do spodbud niso upravičeni vlagatelji, ki:
Delujejo na področju pridelave kmetijskih pridelkov navedenih
v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, predelave in
trženja proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne
proizvode, kot je določeno v členu 3(2) Uredbe (EGS) št. 1898/87,
ter področjih ribištva, jeklarstva, premogovništva, železarstva, in
industrije sintetičnih vlaken;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v kolikor je znesek
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov,
ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja
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dajo na trg, ter če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na proizvajalce;
– ki izvajajo program prestrukturiranja, ki so v težavah ali so v
postopku stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije;
– ki so v dejavnostih, povezani z izvozom v tretje države ali države članice, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine,
na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge
tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;
– ki so pridobili pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– ki so pridobili oziroma so v postopku pridobivanja državnih
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– ki so v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99,
110/99, 50/02, 93/02, 31/07, 38/07 in 58/07).
7. Vlagatelj mora za dodeljena sredstva izkazovati sposobnost
izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
8. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi sredstev zaveže, da bo
zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada.
9. Projekt ne sme biti začet pred izdajo Potrdila s pridržkom1,
glede ustreznosti projekta (1 Sklad je pred začetkom dela na projektu pisno potrdi, da projekt pod pridržkom natančne preveritve,
načeloma izpolnjuje pogoje upravičenosti), ki mora biti izdano pred
izdajo sklepa o odobritvi sredstev. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 31. 12.
2009. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in pogodbi.
Po zaključku investicije mora vlagatelj Skladu najkasneje v roku 3
mesecev predložiti Poročilo o zaključku investicije, za kar se zaveže
tudi v pogodbi o dodelitvi sredstev.
10. Vlagatelj naj bi s to investicijo poskušal doseči naslednje
cilje:
– 5% povečanje števila zaposlenih,
– 3% povečanje prihodka in dobička.
III. Finančni pogoji
1. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran v višini do največ 75%
priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV) oziroma do
najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči v skladu s točko
II./10. tega javnega razpisa.
2. Vlagatelji lahko za projekt prejmejo največ:
– velika podjetja 30%,
– srednje velika podjetja 40%,
– mala oziroma mikro podjetja 50%,
– na področju trženja in predelave kmetijskih proizvodov pa ne
glede na velikost podjetja 50%,
državnih pomoči v skladu z regionalno karto, ki prikazuje upravičeno območje (3.2. točka Smernic o regionalnih državnih pomočeh
(UL C št. 54 z dne 4. 3. 2006, str. 13; v nadaljnjem besedilu: Smernice 2007–2013), izraženimi v obliki bruto ekvivalenta dotacije.
Vlagatelji (ne glede na velikost podjetja), ki poslujejo v sektorju
transporta pa lahko za projekt prejmejo največ 100.000 EUR državnih pomoči v obdobju treh proračunskih let od zadnjega prejema
takšne pomoči in velja ne glede na obliko pomoči ali zasledovani
cilj.
3. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži največ en projekt oziroma
vlogo.
4. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov javnega
razpisa (brez DDV) ne sme biti nižja od 6.700 EUR, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne nižja od 5.000 EUR. Najvišja upravičena višina investicijskih projektov (brez DDV) ne sme presegati
vrednosti 16.875.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje investicija v višini predloženih upravičenih predračunov,
računov, predpogodb, pogodb, brez DDV. Višina odobrenih sredstev ne sme presegati 4 milijone EUR, prav tako ne sme skupna
višina zadolženosti posameznega vlagatelja do Sklada presegati
10% vrednosti namenskega premoženja Sklada.
5. Posojilni pogoji:
– skupna doba vračanja posojila: do 18 let (z vključenim moratorijem),
– obrestna mera:
a) Euribor (trimesečni) + 0,25% za projekte v Pomurju in vseh
ostalih občinah, ki se uvrstijo na območja s posebnimi razvojnimi
problemi glede na določila Uredbe o vrednosti meril za določitev
območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00),
b) Euribor (trimesečni) + 0,35% za projekte v ostalih občinah, ki
niso uvrščene med razvojno omejevane glede na 3. člen Uredbe,
vendar spadajo med naslednje statistične regije: notranjsko-kraška,
podravska, spodnjeposavska, zasavska, koroška, jugovzhodna Slovenija, goriška, savinjska, gorenjska in obalno-kraška,
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c) Euribor (trimesečni) + 1% za ostale občine, ki niso uvrščene
med razvojno omejevane glede na 3. člen Uredbe in spadajo med
osrednjeslovensko statistično regijo.
– do triletni moratorij na odplačevanje glavnice posojila, ki se mu
upravičenec lahko odpove,
– obresti v času moratorija niso subvencionirane in se mesečno
plačujejo.
6. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna doba vračanja posojila
praviloma ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta.
7. Črpanje posojila Sklada je dokumentarno na podlagi računov
ali pogodb, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem, oziroma dobaviteljem na podlagi pisne izjave oziroma naloga upravičenca ali
v obliki refundacije že plačanih računov, za dela izvršena iz lastnih
virov po datumu izdaje Potrdila s pridržkom1, glede ustreznosti projekta oziroma po datumu izdaje sklepa o odobritvi sredstev.
8. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in
dejansko vrednostjo projekta ter prispevati najmanj 25% upravičene
vrednosti projekta v obliki lastnih sredstev.
9. Vlagatelj spodbud mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt
ni dobil še sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja
takih pomoči. Kolikor pa je vlagatelj prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt iz morebitnega drugega javnega vira, pa mora
navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme po kateri je
dobil ta sredstva.
10. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vročitve sklepa o
odobritvi projekta vlagatelju. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu
lahko Sklad na prošnjo vlagatelja oba roka tudi podaljša s pisnim
soglasjem.
11. Če vlagatelj, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil
k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo štelo, da je
vlagatelj enostransko odstopil od odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je vlagatelj enostransko
odstopil od odobrenih sredstev, kolikor ne bo v roku, določenem v
sklepu, dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se vlagatelj
v roku, ki je naveden v sklepu, nanj ne odzove, se na podlagi točke
4. iz 38. člena Splošnih pogojev šteje, da je umaknil vlogo.
12. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami (razen pri fizičnih
osebah) in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji: Posojilo do 8.500 EUR vlagatelj praviloma zavaruje pri
zavarovalnici. Posojilo nad 8.500 EUR vlagatelj praviloma zavaruje
z vpisom hipoteke na premoženje ali z drugim, temu instrumentu
enakovrednim jamstvom, za katerega morajo predhodno pridobiti
soglasje Sklada. V primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom,
mora biti razmerje med obveznostjo do Sklada in vrednostjo zastavljenih nepremičnin do 1 proti 2,5. Posojilo Sklada ne more biti
zavarovano z jamstvom Republike Slovenije in občine.
13. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja
pogodbe in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Kolikor vlagatelj
predčasno vrne posojilo, plača stroške za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo
o dodelitvi sredstev z pooblaščeno banko. Sklad ne zaračunava
stroškov postopka odobritve posojila.
IV. Vsebina vloge (priloge, dokazila)
1. Vlagatelji oddajo vlogo na izpolnjenem obrazcu B s pripadajočo izjavo št. 1, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Investicijski program, ki mora biti izdelan v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06). Investicijski program mora poleg ostalega vsebovati izračun upravičenosti
projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost,
interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja) za
obdobje trajanja projekta.
3. Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila pri pristojnem Davčnem uradu, ki ga izda krajevno
pristojna Davčna uprava.
4. V primeru graditve ali izvajanja del na objektih, gradbeno
dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje v skladu z Zakonom o
graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04, 111/05, 120/06), ki se mora
glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo.
5. Predračuni, računi, predpogodbe oziroma pogodbe za celotno
prijavljeno investicijo. Predračuni oziroma predpogodbe, ne smejo biti
starejši/e od 1 leta od objave javnega razpisa (po 3. 8. 2006). Računi
oziroma pogodbe pa so lahko izdani/e oziroma dela/storitve opravljene
po datumu izdaje Potrdila s pridržkom1, glede ustreznosti projekta.
6. Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji
(bančna garancija, hipoteka ipd.). V primeru, da vlagatelj kot pre-
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dlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti
Skladu izdano pismo o nameri s strani banke.
7. Dokazila o registraciji vlagatelja:
– za pravne osebe fotokopija izpiska iz sodnega registra, ki ni
starejša od treh mesecev z vsemi listi;
– za samostojne podjetnike posameznike in obrtnike fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPES-a.
Obrtniki priložijo tudi obrtno dovoljenje.
8. Potrdila drugih kreditodajalcev (bank, ipd.) o stanju zadolžitev
(kolikor obstajajo), iz katerega bo razvidno tako stanje posojila kot
višina še nezapadlega dolga.
V. Merila za izbiro
Merila za izbiro z njihovo uporabo:
1. Regionalni vidik lokacije investiranja (največ 30 točk)
a) Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep o razvrstitvi razvojnih
regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Ur.
l. RS, št. 23/06))
10

pomurska (159,5)

7

notranjsko-kraška (127,0)

6

podravska (116,8)
spodnjeposavska (116,8)

5

zasavska (113,9)

4

koroška (103,9)
jugovzhodna Slovenija (101,7)

3

goriška (93,8)
savinjska (92,3)

2

gorenjska (83,1)
obalno-kraška (82,4)

0

osrednjeslovenska (8,7)

b) Določitev števila točk glede na uvrstitev v narodnostno mešano območje, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna
skupnost
+1

Lokacija naložbe spada med območje, kjer živita madžarska oziroma italijanska narodna skupnost

c) Stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno
povprečje v Sloveniji v predhodnem letu
0

enako ali manjše od povprečja v Sloveniji

2

do 25% večje od povprečja v Sloveniji

3

med 25 in 50% večja od povprečja v Sloveniji

4

med 50 in 75% večja od povprečja v Sloveniji

5

nad za 75% večja od povprečja v Sloveniji

d) Določitev števila točk glede na 3. člen Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi
občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00).
+2

Ekonomsko šibko območje (točka 1 3. člena Uredbe)

+5

Območje s strukturnimi problemi glede delež
aktivnega prebivalstva v kmetijstvu (točka 2.b člena
Uredbe)

+2

Območje z omejenimi dejavniki glede na delež površine z omejenimi dejavniki (točka 3.a člena Uredbe)

+5

Razvojno omejevana obmejna območja (točka 3.b
člena Uredbe)

2. Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 40 točk)
a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev)
0 do 9

Povpraševanje in proizvodnja, trženjska strategija, ter
prodajne napovedi
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b) Lastna udeležba
1

od 25% do 30%

2

od 30% dalje
c) Konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev

0 do 8

Uvajanje novosti, naročila, kakovost ter učinki na
stroškovni ravni

d) Ocena finančne uspešnosti projekta
0 do 10

Gospodarnost poslovanja, kosmata dobičkovnost
skupnih prihodkov, dobičkovnost sredstev s katerimi
je ustvarjen EBT, finančna neodvisnost (lastniškost
financiranja) ter zadolženost
Negativni finančni tok podjetja – izločitev, projekt se
ne ocenjuje naprej

c) Predvideno zavarovanje odobrenega posojila
0

iz predložene dokumentacije ni razvidne realne možnosti zavarovanja posojila
Izločitev, projekt se ne ocenjuje naprej

1

iz predložene dokumentacije je razvidna možnost
zavarovanja z nepremičnino, vendar so na hipoteko
že vpisane obremenitve

4

iz predložene dokumentacije je razvidna možnost zavarovanja z nepremičnino, ki je bremen prosta

8

iz predložene dokumentacije je razvidna možnost
zavarovanja posojila z bančno garancijo

d) Ocena organizacijske sposobnosti upravičenca (ocena vpliva
projekta na organizacijsko spremembo pravne osebe)
0

število delovnih mest se bo z investicijo zmanjšalo

1

ohranjanje obstoječega števila delovnih mest

2

povečanje števila delovnih mest za 5% glede na obstoječe stanje

3

povečanje števila delovnih mest za 5% – 10% glede
na obstoječe stanje

4

povečanje števila delovnih mest za 10% – 20% glede
na obstoječe stanje

5

povečanje števila zaposlenih za več kot 20% glede
na obstoječe stanje

e) Interna stopnja donosnosti projekta
0

če je IRR manjši od 5%

2

če je IRR med 5% in 7%

4

če je IRR med 7% in 9%

6

če je IRR večji kot 9%

e) Pridobljen certifikat o kakovosti izdelkov/storitev

f) Ekološka ustreznost investicije
+2
0

Projekt je ekološko sporen
Izločitev, projekt se ne ocenjuje naprej

1

ohranjanje sedanje ravni vplivov podjetja na okolje,
projekt ima manjše negativne ekološke učinke, ki so
v primerjavi z drugimi pozitivnimi učinki projekta zelo
majhni

3

izpolnjevanje okoljskih standardov, ki naj bi veljali v
času aktiviranja investicije in v pretežnem delu njene
življenjske dobe, napredek podjetja v varstvu okolja,
projekt ima manjše, vsaj posredne pozitivne ekološke
učinke – bodisi v sami proizvodnji/pridobivanju ali pa
posredno s proizvodi (zmanjšanje količin odpadne
embalaže ipd.)

5

preseganje okoljskih standardov, ki naj bi veljali v
času aktiviranja investicije in v pretežnem delu njene
življenjske dobe, bistven napredek podjetja v varstvu
okolja, projekt je izrazito ekološko usmerjen (zmanjšanje obremenitve voda in zraka, učinkovitejše ravnanje z odpadnimi trdnimi snovmi)

3. Ocena investitorja (največ 30 točk)
a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po
metodologiji Sklada
0

Bonitetna ocena 1–4

5

Bonitetna ocena 5–7

10

Bonitetna ocena 8–10

b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18
mesecev
0

več kot 14 dni blokiran račun

3

do 14 dni blokiran račun

5

ni imel blokiran račun

Pridobljen certifikat o kakovosti izdelkov/storitev

Vse vloge s programi z negativnim denarnim tokom, ekološko
sporne investicije ter projekte brez realne možnosti za zavarovanje
posojila, se kot neutemeljene zavrnejo.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi
ocene bo strokovna komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev
imeli investicijski projekti, ki bodo dobili višje število točk.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk,
bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število
točk po naslednjem vrstnem redu sledečih meril za izbor vlog:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. ocena investitorja.
VI. Rok in način prijave
1. Prvi rok za oddajo prijav je 11. 9. 2007 (velja poštni žig). Drugi
rok za oddajo prijav je 10. 10. 2007, tretji rok 12. 11. 2007 in četrti
rok 10. 12. 2007.
Vloge so lahko oddane osebno ali priporočeno po pošti, do zgoraj
navedenih datumov, glede na navedene roke za oddajo prijav. Vloge
se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Vloge, ki bodo prispele
po prvem roku oziroma naslednjih, se prenesejo v naslednje odpiranje. Odpiranja bodo tretji delovni dan po izteku rokov za oddajo vlog.
Odpiranja niso javna in bodo potekala do porabe sredstev. Takoj ko
bodo sredstva izčrpana, bo Sklad to objavil na svoji spletni strani.
Vlagatelji vložijo vloge osebno ali s priporočeno pošto na naslov: Javni sklad RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga B«.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek
prikazan v skupni evropski valuti (EUR).
2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se dvigne na sedežu Javnega sklada
RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave
do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali se posreduje po naročilu preko elektronske ali navadne pošte. Besedilo
javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo tudi na
spletni strani Sklada: http://www.rdf-sklad.si.
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Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu na Sektorju za izvajanje spodbud Sklada, in sicer na tel.
01/836-19-53. Posredovanje razpisne dokumentacije preko elektronske pošte je možno
na naslovu: rdf.sklad@siol.net.
3. Regionalni sklad lahko v primeru nejasnosti od vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno dokumentacijo. Regionalni sklad
lahko naroči strokovno mnenje o projektu.
4. Vlagatelj sredstev je dolžan Regionalnemu skladu v smislu spremljanja porabe
dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad
porabo sredstev tako, da je vsak čas možna
kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo vlagatelja.
VII. Obravnava vlog
1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od posameznega odpiranja pisno pozvala, da jih
dopolnijo v roku 8 dni.
2. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem
roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno se
uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa
tega ne bo več, se bodo zavrgle.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
komisija oblikuje za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. Komisija bo lahko v primeru
iz prejšnjega stavka predlagala odobritev
sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega
razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih
sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo
50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil
še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini
25.000,00 EUR). Vloge vlagateljev, ki ne
bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve
znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo.
Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril iz točke V. ne dosežejo minimalno 51 točk, se kot
neutemeljene zavrnejo.
5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada,
bodo zavržene.
6. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala
Uprava Sklada. Komisija bo enakovredno
obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene
v predpisanem roku. Strokovna komisija v
primeru projekta z investicijsko vrednostjo
nad 150.000 EUR pridobi dve oceni. Poleg
ocene strokovne službe se posluži tudi zunanjih strokovnih ocenjevalcev. V primeru
dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena
upošteva povprečje dveh ocen. O odpiranju
vlog in o izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo
vsebuje prijava, so uradna tajnost. Strokovna komisija lahko k svojemu delu pritegne
tudi strokovnjake iz delovnih področij glede
na posamezno naravo razpisa, vendar s
soglasjem Uprave Sklada.
7. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom z ustrezno obrazložitvijo, in sicer v roku 30 dni po izteku
posameznega roka za oddajo vlog. Sklep
bo izdan na podlagi sklepa Uprave. Za dodelitvijo sredstev višje od 208.646,30 EUR,
poda soglasje Nadzorni svet Sklada. Zo-

per sklep o dodelitvi sredstev je dovoljena
pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve
sklepa vlagatelju. Pritožbo je potrebno vložiti pisno v dveh izvodih ali se jo poda ustno
na zapisnik pri organu, ki je delno odločbo izdal (Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica), s pripisom na ovojnici: Pritožba
na sklep št. (št. izdanega sklepa). O pritožbi
odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
Ljubljana.
8. Postopek izbire Regionalnega sklada
bo potekal skladno s Splošnimi pogoji.
Sklad v sklepu o dodelitvi sredstev vlagatelje tudi obvesti o številki sheme državnih
pomoči, ter o višini državnih pomoči.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Sklad izda tudi navodilo o načinu
sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah,
ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev
pogodbe.
9. Sklad bo spremljal namensko porabo
sredstev pri vlagatelju. Če bo ugotovil, da
sredstva niso bila uporabljena za namen,
za katerega so bila dodeljena ali da so bila
sredstva odobrena na podlagi neresničnih
podatkov, ima pravico takoj zahtevati od vlagatelja vračilo sredstev v enkratnem znesku.
Vlagatelj bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu
o predpisani obrestni meri zamudnih obresti
(Uradni list RS, št. 11/07; uradno prečiščeno
besedilo).
Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in razvoj podeželja
Ob-22521/07
Razvojni center občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče, Glavna
ulica 54, 9220 Lendava, ki ga zastopa direktorica Helena Kramar (v nadaljevanju: Razvojni center), na podlagi Zakona o javnih
financah – ZJF (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP,
14/07-ZSPDPO) in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03 – v nadaljevanju:
uredba) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
1. Prodajalec: Razvojni center občin:
Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče, Glavna ulica 54, 9220 Lendava.
2. Predmet prodaje: poslovni prostori v
izmeri 174,77 m2, ki se nahajajo v I. nadstropju hiše na Glavni ulici 54 v Lendavi, stoječe
na parc. št. 4124/1 k.o. Lendava.
Na objektu ni vzpostavljena etažna lastnina.
3. Po cenitvenem poročilu je izhodiščna
cena za nepremičnino 34.891,15 EUR.
4. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti
ovojnici na naslov Razvojni center, Kranjčeva 4, 9220 Lendava, z oznako »Ponudba za
odkup nepremičnine – ne odpiraj!«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti
potrdilo o državljanstvu za fizične osebe ozi-
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roma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki pa ne sme biti starejši od 30 dni;
– potrdilo o plačani varščini, ki znaša 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki se prodaja, in mora biti nakazana
na transakcijski račun Razvojnega centra:
01259-6030214231 ter natančno navesti
ponujeno ceno;
– izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, v nasprotnem
primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe
noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi z prenosom lastništva (plačilo davka,
stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).
5. Odpiranje ponudb bo 27. 8. 2007 ob 9.
uri v sejni sobi Razvojnega centra na Kranjčevi 4 v Lendavi.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo direktorici predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite vsak
deloven dan med 9. in 12. uro na Razvojnem centru, Kranjčeva 4, 9220 Lendava ali
na tel. 02/57-88-160.
Razvojni center
Št. 104/2007
Ob-22455/07
Kmetijska šola Grm Novo Mesto, Višja
strokovna šola, Sevno 13, 8000 Novo mesto objavlja
razpis
za predavatelje višje strokovne šole za
program upravljanje podeželja in krajine
za naslednja:
1. Predmetna področja
A) Predmetno področje Ekonomika, poslovanja, organizacija in trženje, za predmete:
– Ekonomika in menegement podjetij
(zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz ekonomije, organizacije, menedžmenta, gospodarskega inženirstva smer
strojništvo, živilske tehnologije, kmetijstva,
zootehnike ali gozdarstva).
– Podjetništvo in trženje (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz ekonomije, menedžmenta, organizacije dela in menedžmenta, zootehnike ali kmetijstva).
– Organizacija in poslovanje (zahtevana
izobrazba: univerzitetna izobrazba iz ekonomije, menedžmenta, organizacije dela in
menedžmenta, zootehnike ali kmetijstva).
B) Predmetno področje rastlinska pridelava, za predmete:
– Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva).
– Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu (zahtevana izobrazba: univerzitetna
izobrazba iz kmetijstva).
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– Varstvo rastlin s fitofarmacijo (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz
kmetijstva, kemije ali hortikulture).
– Gojenje in uporaba koristnih organizmov (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, hortikulture, biologije
ali gozdarstva).
– Logistika in mehanizacija v kmetijstvu
(zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, zootehnike, prometa
ali kmetijskega strojništva).
C) Predmetno področje gospodarjenje v
živinoreji, za predmete:
– Gospodarjenje v živinoreji (zahtevana
izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, zootehnike ali veterine).
– Zdravstveno varstvo domačih živali
(zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, zootehnike ali veterine).
– Rastlinska pridelava in reja živali (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz
kmetijstva, zootehnike ali veterine).
– Logistika in mehanizacija v kmetijstvu
(zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, zootehnike, prometa
ali kmetijskega strojništva).
D) Predmetno področje Turizem in šport
na podeželju, za predmete:
– Turizem in rekreacija na podeželju
(zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, hortikulture, gospodinjstva
ali gozdarstva ali visokošolska izobrazba turistične smeri).
– Treniranje konj in učenje jahanja (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz
kmetijstva, hortikulture, športa, zootehnike
ali veterine).
– Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva ali krajinske
arhitekture).
E) Predmetno področje Trajnostni razvoj,
za predmete:
– Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji
biologije (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz biologije, kemije, kmetijstva,
živilske tehnologije ali gozdarstva).
– Razvoj podeželja z zakonodajo (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba
iz kmetijstva, hortikulture, gozdarstva, živilstva, geografije, sociologije ali prava).
– Varstvo rastlin s fitofarmacijo (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz
kmetijstva, kemije ali hortikulture).
– Gojenje in uporaba koristnih organizmov (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, hortikulture, biologije
ali gozdarstva).
– Ekološka pridelava hrane (zahtevana
izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva ali zootehnike).
– Varovanje naravnih vrednot in biotske
raznovrstnosti (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz biologije, kmetijstva,
hortikulture, živilske tehnologije ali gozdarstva).
2. ter posamezne predmete:
– Logistika in mehanizacija v kmetijstvu
(zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, zootehnike, prometa
ali kmetijskega strojništva).
– Vinarstvo (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz živilske tehnologije
ali kmetijstva).
Prijava kandidatov je možna za celotno
predmetno področje ali le za posamezne
predmete znotraj predmetnega področja.
V skladu z 92., 96., 100., 102. in
109. členom Zakona o organizaciji in finan-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01 in 115/03,
98/05) in Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o postopku za imenovanje v naziv
predavatelja višje šole (Ur. l. RS, št. 29/06)
bo naziv predavatelj podeljen kandidatu, ki
izpolnjuje pogoje:
– glede izobrazbe,
– delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Ur. l. RS, št. 20/06 – Merila za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole).
Vlogo, z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev:
– življenjepis,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o najmanj treh letih delovnih
izkušenj (kopija delovne knjižice),
– dokazila o vidnih dosežkih na področju
strokovnega dela,
– dokazila o vidnih dosežkih na področju
izobraževanja,
– podpisano izjavo, v kateri navedete, za
katere predmete želite biti imenovani;
pošljite v 10 dneh po objavi na naslov:
Kmetijska šola Grm Novo Mesto, Višja strokovna šola, Sevno 13, 8000 Novo mesto, s
pripisom »Za razpis«.
Kandidati boste o podelitvi naziva obveščeni v osmih dneh po pridobitvi soglasja k
imenovanju Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje.
Kmetijska šola Grm Novo mesto,
Višja strokovna šola
Ob-22346/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 47/03 in 67/03) ter 16. člena
Statuta občine Puconci (Ur. l. RS, št. 35/99,
23/01, 65/02, 89/02, 16/05, 103/05) Občina
Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, objavlja
javni razpis
o razdelitvi proračunskih sredstev
Občine Puconci na področju delovanja
in aktivnosti društev, organizacij ter
posameznikov za leto 2007
1. Predmet razpisa: Občina Puconci razpisuje sredstva za dejavnosti društev in organizacij, ki delujejo na območju Občine
Puconci, posameznikov ter društev katerih
člani so občani Občine Puconci ali katerih
dejavnost se odvija na tem območju za aktivnosti, ki se bodo izvedle v letu 2007.
2. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno
podpreti raznovrstne aktivnosti, prireditve,
projekte, programe ali ekskurzije, ki bodo
popestrili dejavnost društev, organizacij in
drugih ljubiteljskih dejavnosti v Občini Puconci ter pripomogli k promociji in prepoznavnosti občine.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe oziroma društva in organizacije, ki delujejo v Občini Puconci ter
fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v
Občini Puconci,
– organizatorji aktivnosti, prireditev, projektov, programov ali ekskurzij, ki so lokacijsko vezani na Občino Puconci,
– organizatorji aktivnosti, ekskurzij, tekmovanj, ki so niso lokacijsko vezani na
Občino Puconci, vendar v njih sodelujejo
subjekti, ki so občani občine in z izvedbo

le-teh pomagajo pri promociji in prepoznavnosti občine,
– humanitarne organizacije.
Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne
javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo,
društva, zasebne ali javne organizacije, ki
so registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin, subjekti, ki
so za iste vsebine že dobili finančna sredstva na drugih razpisih, ki jih je objavila
Občina Puconci.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja tričlanska komisija, ki bo predlagala tudi zavrnitev vlog
neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog,
nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne
izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
6. Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev subjekta, ki se na
razpis prijavlja (obvezno: točen naslov, kontaktno osebo, telefon TRR, davčno številko),
– podatke o množičnosti oziroma številu
članstva,
– predviden obisk ali sodelovanje občanov na tej aktivnosti, prireditvi, programu,
…
– natančen opis in predstavitev aktivnosti, dejavnosti, prireditve, projekta, ekskurzije ali tekmovanja, za katero želijo finančno
pomoč,
– lokacijo ter čas dogodka,
– druge elemente povezane z razpisom.
7. Uporaba kriterijev
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter
izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z
razpisanim področjem.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih prioritetnih meril, ki bodo
upoštevana pri razdeljevanju sredstev:
– subjekt deluje na območju Občine Puconci,
– aktivnost se izvaja na območju Občine
Puconci,
– množičnost članstva ali planiranega
obiska,
– aktivnost je v skladu s planiranimi dogodki, ki jih namerava izvesti Občina Puconci v letu 2007.
8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
ta razpis znaša 7.435 EUR.
9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007.
10. Razpisni rok: razpisni rok se prične z
dnem objave v Uradnem listu RS in traja do
porabe sredstev.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Puconci.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Občina Puconci lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic
razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
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13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Mitja
Crnkovič, tel. 02/54-59-109.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje obvestila o
rezultatih javnega razpisa najkasneje v dveh
mesecih po prejemu posamezne vloge na
Občini Puconci.
Občina Puconci
Ob-22347/07
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
(Ur. l. RS, št. 54/00), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva
v Občini Trebnje za programsko obdobje
2007–2013, sprejetega na seji Občinskega
sveta Občine Trebnje, dne 28. 6. 2007 ter
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2007 (Ur. l. RS, št. 53/07), Občina Trebnje
objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za programe
na področju kmetijstva v Občini Trebnje
v letu 2007
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika proračuna: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
II. Predmet javnega razpisa
Ukrepi:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij)
4. Zagotavljanje tehnične pomoči
5. Investicije za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah
6. Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev
7. Razvoj in obnova vasi
8. Štipendiranje na področju kmetijstva.
III. Upravičenci
Upravičenci do pomoči, ki so:
– nosilci kmetijskega gospodarstva-pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
stalno bivališče oziroma sedež v občini, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča, ki ležijo na območju občine;
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež ter kmetijske površine na
območju občine;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja;
– organizacije, ki so registrirane in opravljajo dejavnost transporta na področju kmetijstva na območju občine;
– registrirana stanovska in interesna
združenja ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine;
– lokalna akcijska skupina, odgovorna
za izvajanje lokalne razvojne strategije na
območju občine;
– udeleženci izobraževanja kmetijskih
poklicnih in srednjih šol.
IV. Splošni pogoji za pridobitev sredstev:
1. Sredstva za izvajanje programov na
področju kmetijstva v Občini Trebnje se zagotavljajo v proračunu Občine Trebnje. Višina sredstev je določena z Odlokom o proračunu za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 53/07).

2. Občina bo dodeljevala sredstva pod
pogojem, da upravičenci podajo za posamezne namene izjavo, da niso pridobili
sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma da priložijo ustrezno
dokumentacijo in navedejo višino že prejetih
sredstev za določen namen. Za skupno višino pomoči se šteje vsota vseh oblik pomoči,
ki jih prejemnik za posamezni namen lahko
pridobi iz državnega, občinskega ali drugega sklada.
3. Skupna višina vseh prejetih sredstev
iz proračuna Republike Slovenije, proračunov lokalnih skupnosti in mednarodnih virov
za posamezne namene iz tega razpisa ne
sme preseči zgornje meje pomoči, določene
s smernicami za državno pomoč v kmetijskem sektorju (2000/C 28/02).
4. Sredstva za ukrepe po tem razpisu, ki
se izvajajo na območju Občine Trebnje, se
dodeljujejo v določeni višini za posamezne
namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij ali v obliki subvencioniranih storitev.
5. Investicije in investicijska vlaganja, za
katera se dodeljujejo sredstva morajo biti
začete v tekočem letu, za katere mora biti
podana ocena možnosti obstoja oziroma
preživetja kmetije po metodologiji kmetijske
svetovalne službe.
6. Sredstva pomoči se lahko dodelijo v
primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za
izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno
potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč ter
ohranjanje poseljenosti.
7. Upravičenec, ki je za določen ukrep
že prejel državno pomoč v razpisani višini,
ne more ponovno kandidirati na tem javnem
razpisu.
8. Društva se lahko prijavljajo le na ukrepe, pri katerih je navedeno, da so upravičenci društva.
9. Občina izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne vrednosti, določene v
proračunu za posamezni namen.
10. Upravičenci uveljavljajo pravico do
pomoči na podlagi vloge na javni razpis in
dokumentov, ki so navedeni v javnem razpisu.
11. V letu 2007 lahko upravičenec vloži
izključno eno vlogo, in sicer do poteka rokov
iz tega razpisa.
12. Kumulacija iz 14. člena se uporablja za ukrepe št. 1., 2., 3., in 4. (19. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006) Najvišji
zneski pomoči, po posameznem ukrepu, se
uporabljajo ne glede na to, ali se podpora
za projekt ali dejavnost v celoti financira iz
državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti. V zvezi
z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo
ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo
državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic,
vključno s tistimi iz drugega pododstavka
člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali
s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s
tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo
ES št. 1857/2006. Pomoč izvzeta z Uredbo
(ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s
podporo de minimis v smislu Uredbe (ES)
številka 1860/2004 glede na iste upravičene
odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s
tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006
in v tem pravilniku.
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13. Kumulacija iz 17. člena se uporablja
za ukrepe št. 5. in 6. (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis) Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 100.000
EUR v sektorju transporta oziroma 200.000
EUR bruto za področje predelave in trženja
v katerem koli obdobju treh proračunskih let
(2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis).
V. Nadzor in sankcije
Namensko uporabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja pri prejemnikih
občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev
pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti v primerih, ko
se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen
navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva,
– da je upravičenec odtujil (prodal)
objekte, specialno mehanizacijo in opremo
sofinancirano iz nepovratnih sredstvih proračuna občine pred iztekom 5 let.
VI. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri dodeljevanju proračunskih sredstev, in
sicer za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva in
Pomoč za zaokrožitev zemljišč.
Višina razpisanih sredstev za oba ukrepa
znaša 35.211 EUR.
Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva – Uredbe komisije (ES)
št. 1857/2006).
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje naložb
v lastno, primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko,
meso, jajca, med, poljščine, vino, sadje in
zelenjava, hmelj, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material. S
tem ukrepom se želi spodbuditi naložbe v
higieno in dobro počutja živali, pridelovanju
okolju prijazne hrane in izboljšanje delovnih
pogojev. Sofinancirale se bodo naslednje
investicije:
– posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov
in boksov, električna oprema, prezračevalni
sistemi, napajalni sistemi);
– nakup in montaža nove tehnološke
opreme za krmljenje, molžo in izločke;
– nakup nove kmetijske mehanizacije in
opreme;
– prva postavitev oziroma preoblikovanje
obstoječih trajnih nasadov;
– nakup in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– adaptacije hlevov zaradi prilagajanja
novo uvedenih standardov, temelječih na
zakonodaji Skupnosti;
– nakup in montaža nove tehnološke
opreme za krmljenje, molžo in izločke;
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– nakup materiala, opreme in izgradnja
pomožnih živinorejskih objektov;
– postavitev pašnikov;
– agromelioracijska dela;
– namakalne sisteme v zasebni lasti
in obnova pod pogojem, da taka naložba
vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode
za 25%;
– naložbe v infrastrukturo na kmetijskih
gospodarstvih (poljske, dovozne poti in poti
v trajnih nasadih na kmetiji, ki niso javno
dobro).
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, skladno
s 3. točko tega razpisa.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičene so naložbe, ki pomenijo
novo tehnologijo in inovativnost na področju varstva okolja,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijski gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti v skladu s standardi
E. Skupnosti,
– iz vloge mora biti razvidno, da kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje čim več od naštetih ciljev, in sicer: zmanjšanje proizvodnih
stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in
izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje
higienskih razmer ali standardov za dobro
počutje živali,
– pomoč se lahko dodeli upravičencu,
da omogoči doseganje minimalnih standardov glede okolja, higiene in dobrega počutja
živali,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše ter s
predračunom,
– izdelan načrt namakalnega sistema s
predračunom ali načrt obnove pod pogojem,
da taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
uporabe vode za najmanj 25%,
– izdelan načrt ureditve poti (agromelioracije, ureditev poljskih in dovoznih poti ter
poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro) s
predračunom.
Do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo ali projektno dokumentacijo s predračunom,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja,
– načrt namakanja,
– za obnovo namakalnega sistema je potrebno priložiti dokazilo iz katerega je razvidno, da naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
porabe vode za 25%,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo,
– za projektno dokumentacijo predračun
račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja,
– v primeru agromelioracijskih del kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
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Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi),
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme,
– stroški prve postavitev oziroma preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov,
– stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo,
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenih standardov, temelječih na zakonodaji Skupnosti,
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje izgradnje gnojnih
jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda »nitratna direktiva« ni možno),
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški nakupa in postavitve opreme
namakalnih sistemov ali obnova pod pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju
prejšnje porabe vode za 25%,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev,
– stroški urejanja, obnove in izgradnje
dovoznih poti: stroški strojnih storitev,
– agromelioracijska dela, ki ne pomenijo
posega v prostor (za površine nad 0,3 ha),
– postavitev večletnih nasadov: postavitev proti točne zaščite (za registrirane trajne
nasade nad 0,3 ha površine in 0,1 ha za
jagodičje).
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Finančne določbe:
– do 40% upravičenih stroškov
– Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 EUR.
– Najvišji znesek pomoči dodeljen s strani občine posamezni kmetiji ne sem preseči
10.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
– Največji znesek pomoči za urejanje
kmetijskih zemljišč znaša do 40% upravičenih stroškov, oziroma največ do 1000 EUR
na hektar kmetijskega zemljišča.
– Najvišji znesek dodeljene pomoči
posameznemu podjetju ne sme preseči
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Ukrep 2: Pomoč za zaokrožitev zemljišč (13. člen Uredbe komisije (ES)
št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo zemljišč med
posameznimi kmetijami.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči za zaokrožitev zemljišč so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev in imajo kmetijske površine
na območju občine.

Splošni pogoji upravičenosti:
Krijejo se stroški, nastali v tekočem letu.
Upravičeni stroški:
Stroški pravnih in upravnih postopkov, ki
nastanejo pri medsebojni menjavi in zaokrožitvi izključno kmetijskih zemljišč.
Finančne določbe:
– do 100% dejansko nastalih pravnih in
upravnih stroškov. Največji znesek pomoči
znaša 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto, najmanjši znesek dodeljene
pomoči pa je 50 EUR.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
in Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev
Višina razpisanih sredstev za oba ukrepa
znaša 25.556 EUR.
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen Uredbe komisije (ES)
št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij z namenom stimulirati posamezne kmete, da zavarujejo svoje posevke pred elementarnim nesrečam in s
tem dosežejo večjo sigurnost kmetijske
proizvodnje.
Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev in imajo
površine in sedež na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
Pogoji nacionalnega predpisa o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto (za leto
2007 Uredbe Ur. l. RS, št. 138/06).
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo vremenske
razmere in izgub, ki jih povzročijo bolezni
živali ali napad škodljivcev.
Finančne določbe:
– Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje posevkov, plodov ter zdravja
živali za primer bolezni.
– Najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 20 EUR, največji pa 1.000 EUR na
upravičenca na leto.
Ukrep 6: Pokrivanje operativnih stroškov
transporta z odročnih krajev (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in
88. Pogodbe pri pomoči de minimis)
Namen ukrepa:
Z ukrepom se želi pokrivati operativne
stroške tovornega transporta na odročnih,
razpršenih območjih občine.
Upravičenci:
Subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti tovornega transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Upravičenec (izvajalec) transporta
mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z
navedbo razdalj.
– Seznam lokalni odročnih prog, z navedbo razdalj in število prevozov letno.
– Zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški:
Operativni stroški tovornega prevoza /km
v odročnih krajih.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči do 50%
upravičenih stroškov za prevoz.
Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
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100.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let.
3. Zagotavljanje tehnične pomoči
Višina razpisanih sredstev znaša 47.124
EUR.
Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične pomoči
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je izobraževanje in s tem
dvig izobrazbenega nivoja čim večjega števila kmetov v občini ter na ta način omogočiti pridobitev novih znanj za zagotavljanje
ustrezne usposobljenosti. Z ukrepom se želi
omogočiti nadomeščanje na kmetiji v primeru bolezni.
Predmet ukrepa:
– stroški usposabljanja in izobraževanja
kmetov v okviru društvene dejavnosti;
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu;
– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci pod točko ena in dva prejšnjega odstavka morajo k vlogi predložiti
letni program dela in dokazila, zahtevana z
javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov
za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve.
Upravičeni stroški:
– Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov
organiziranja in programov usposabljanja.
– Na področju svetovalnih storitev se dodelijo sredstva za stroške honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne
dejavnost kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški izdaje publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov.
– Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani,
razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES)
št. 510/2006 in št. 1493/1999).
– Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in

tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
internetne strani).
– Za nadomeščanje kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom se
upoštevajo le stroški dela najete delovne
sile v obliki med sosedske pomoči.
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve in podobno.
Finančne določbe:
– pomoč se dodeli do 100% upravičljivih
stroškov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– kadar je tehnična pomoč namenjena
upravičencem za dejavnost predelave in
trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upoštevajo določila pravila »de minimis«.
4. Investicije za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah
Višina razpisanih sredstev znaša 18.519
EUR.
Ukrep 5: Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa:
Z ukrepom se želi ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter
realizacijo poslovnih idej članov kmečkega
gospodinjstva. Namenjen je investicijam, ki
so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti,
in sicer:
– predelavi kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (sadja, zelenjave, žit,
mleka, mesa, lesa, zelišč, …),
– turizem na kmetiji,
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani
s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– kompostiranje organskih snovi.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se
ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na
območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj
naslednjih 5 let po investiciji, ki se sofinancira.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
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po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe o
upravičenosti vlaganj v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme in strojev, razen
traktorjev,
– promocija,
– splošni stroški.
Finančne določbe:
– sofinancira se do 50% upravičenih
stroškov investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti,
– Skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 10.000 EUR v katerem
koli obdobju treh proračunskih let.
– Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto, v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
5. Razvoj in obnova vasi
Višina razpisanih sredstev znaša 33.383
EUR.
Ukrep 7: Razvoj in obnova vasi
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je izboljšanje življenjskih
pogojev v krajevnih skupnostih z razvojem
dobrin splošnega pomena za zaokroženo
podeželskega območja. Z ukrepom razvoja in obnove vasi želimo prispevati k
privlačnosti vaškega okolja kot bivanjskega
prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti, in sicer:
– izgradnja in ureditev prostorov za
trženje lokalnih pridelkov,
– urejanje površin, ki služijo skupnim
namenom v podeželskih naseljih (npr. avtobusna postajališča, javne rekreacijske
površine ipd.),
– obnavljanje in izgradnja večnamenskih
objektov skupnega pomena za medgeneracijsko druženje in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva.
Upravičenci:
Krajevne skupnosti, javni zavodi in nevladne organizacije
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo izpolnjevati vse
pogoje za izvedbo investicije skladno z veljavno zakonodajo. Prav tako morajo imeti
izdelan program razvoja. Investicijo mora
upravičenec izvesti na območju občine. Krijejo se stroški, nastali v tekočem letu.
Upravičeni stroški:
Kot upravičeni stroški se priznajo vsi
stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo, nabavo nove opreme ter ostali splošni stroški, ki
so neposredno povezani z investicijo.
Podpore se ne dodelijo:
Omejitve se nanašajo na plačilo davkov,
carin in dajatev, prevoznih sredstev, stroškov
poslovanja, bančnih stroškov, stroškov garancij, rabljene opreme in naložb za zasebno rabo.
Finančne določbe:
Najvišja stopnja pomoči znaša do 50%
priznane vrednosti investicije, ki se določi
glede na sprejeta sredstva proračuna in
števila upravičencev.
6. Štipendije na področju kmetijstva
Višina razpisanih sredstev znaša 8.346
EUR.
Ukrep 8: Štipendije na področju kmetijstva
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Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri
izobraževanju dijakov srednjih kmetijskih
šol, naslednikov kmetij in s tem dvigovanje
izobrazbenega nivoja naslednikov kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izpolnjen obrazec za štipendije – obr.
1,51,
– izjava lastnika kmetije, da bo prosilec
prevzemnik kmetije,
– izjava, da prosilec ne prejema druge
štipendije ali pomoči,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o šolanju.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Upravičenci:
– udeleženci izobraževanja poklicnih in
srednjih kmetijskih šol, ki so predvideni za
naslednike kmetij.
Finančna določbe:
Višina štipendije se letno usklajuje z
višino drugih štipendij, ki se izplačujejo iz
občinskega proračuna in bo določena na
podlagi sprejetih sredstev proračuna, števila
prijavljenih kandidatov in zadnjega šolskega
uspeha posameznega kandidata, vendar ne
več kot 120 EUR/mesec.
VII. Vsebina vloge
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge
na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje, in sicer obvezno na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev sredstev za področje kmetijstva iz občinskega
proračuna«, ki jih dobijo na Občini Trebnje
v sprejemni pisarni (soba št. 2), na oddelku za gospodarstvo ali na internetni strani
http://www.trebnje.si/.
Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti pisno ponudbo
za izvedbo v programu določenih nalog in
predvideti višino potrebnih sredstev.
Upravičenci morajo k vlogi, s katero se
prijavijo na razpis, priložiti vso dokumentacijo,
s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za
posamezne ukrepe, določene v tem razpisu.
K vlogi morajo upravičenci, poleg posebnih dokazil, ki so določeni pri posameznem
ukrepu, priložiti še fotokopijo subvencijske
vloge za leto 2007.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo
pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Razpis in obrazci so objavljeni tudi na internetni strani Občine Trebnje – http://www.
trebnje.si/.
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo
oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana
zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Strokovna komisija opravi pregled prispelih vlog in pripravi predlog prejemnikov
pomoči. Komisijo sestavljajo člani odbora za
kmetijstvo in gozdarstvo pri Občinskem svetu Občine Trebnje. Za oceno upravičenosti
posamezne vloge se uporabijo merila, ki so
sestavni del razpisa.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu
odloča na predlog strokovne komisije, župan
Občine Trebnje s sklepom. Zoper odločitev
župana se lahko vloži upravni spor v roku 30
dni po prejemu sklepa.
Medsebojne obveznosti med Občino
Trebnje in upravičencem se uredijo s pogodbo.
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Upravičenci uveljavljajo pravico do
pomoči na podlagi vloge na javni razpis in
dokumentov, ki so navedeni v javnem razpisu.
VIII. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni
dan na tel. 07/348-11-38 (Drago Sila), ali
v prostorih Občinske uprave Trebnje, Oddelek za gospodarstvo, II. nadstropje, pisarna
št. 20.
IX. Rok za oddajo vlog: vloge morajo biti
oddane najkasneje do 10. 9. 2007.
Občina Trebnje
Št. 322-12/2007
Ob-22441/07
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06
– ZJPT, 14/07 – ZSPDPO), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 02/04),
določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 50/07) in Odloka o proračunu Občine
Krško za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 34/06) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev v
Občini Krško za leto 2007
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih turističnih in drugih prireditev, katerih cilj je povečanje turističnega obiska v
Občini Krško in promocija kraja ter vplivajo
na turistični razvoj in večjo prepoznavnost
celotne občine ter so se izvajale v času
od poteka prejšnjega razpisnega roka do
zaključka tega razpisa.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki
so registrirana za opravljanje dejavnosti na
področju turizma in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirana v skladu z Zakonom o
društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti na področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot določa Zakon o društvih,
– izvajajo organizirano redno dejavnost
s ciljem pospeševanja razvoja turizma na
območju celotne občine,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
Do sredstev iz tega razpisa niso
upravičeni tisti predlagatelji vlog, kateri prijavljajo turistične prireditve, ki so
več kot 50% sofinancirane iz drugih virov
občinskega proračuna.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje turističnih prireditev je 11.421 EUR
na proračunski postavki 5521 Razvojne aktivnosti na področju turizma. Sredstva se
delijo na podlagi meril, ki so sestavni del
tega razpisa. Kolikor bo, glede na število
vlog, predvidenih sredstev za javni razpis
premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za
črpanje odobrenih sredstev je 15. 11. 2007

v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev
Na javnem razpisu bodo upoštevane
turistične in druge prireditev v Občini Krško,
katerih cilj je povečanje turističnega obiska
v občini in so bile izvedene v razpisnem roku
ter izpolnjujejo vsaj enega od navedenih
pogojev:
– pomenijo obogatitev celovite turistične
ponudbe občine in niso samo lokalnega pomena,
– vplivajo na turistični razvoj in večjo prepoznavnost celotne občine oziroma regije,
– so sestavni del letnega koledarja prireditev in je javnost z njimi vnaprej seznanjena v publikacijah oziroma na drug ustrezen način,
– so tradicionalne prireditve,
– ohranjajo in promovirajo kulturno
dediščino ter ljudske običaje,
– so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto občine,
– pomenijo oživitev mestnih jeder.
Na razpisu bodo upoštevane tudi predstavitve in nastopi v sklopu drugih prireditev
(npr. folklorni nastopi, razstave domačih in
umetnih obrti, razstave kulinarike itd.), ki
vplivajo na turistični razvoj in promocijo krajev v Občini Krško.
Do sredstev iz tega razpisa niso
upravičene naslednje prireditve:
– veselice in podobne zabavne prireditve za pospeševanje lokalne gostinske
prodaje,
– prireditve in sejmi lokalnega pomena.
Občina Krško bo sofinancirala prireditve
največ do 40% celotne vrednosti projekta na
osnovi dokazil o izvedenih delih.
VII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in naslednje zahtevane
dokumentacije:
1. Prijavni obrazec (osnovni podatki o
vlagatelju).
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva (statut
oziroma pravila o delu).
4. Pregledno vsebinsko in finančno
poročilo za vsako prijavljeno prireditev posebej:
– podroben opis prireditve, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležencev,
fotografije,
– vrednost celotne prireditve s finančno
konstrukcijo (razdelan stroškovnik-odhodki)
in način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve (prihodki).
5. Dokazila o izvedenih delih (računi,
potrdila o plačilu itd.).
6. Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa.
7. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti
urejena po zaporedju, ki je določena pri
zahtevani dokumentaciji.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka 3. 9. 2007 na naslov:
Občina Krško, Oddelek za gospodarske de-
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javnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom
pošiljatelja in označene z oznako: “Ne odpiraj – javni razpis za turistične prireditve.”
IX. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog
ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pozvala,
da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema
obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se
zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev
in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
7. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe
in predložitve pisnega zahtevka. Sredstva
bodo prejemniki koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
X. Rok, v katerem bodo potencialni
prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan
Občine Krško s sklepom v roku 30 dni po
izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema
sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.
Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na
Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova
odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS do izteka prijavnega roka, dvignejo
v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom posreduje Irena Mesinger, tel.
07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@
krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 322-13/2007
Ob-22442/07
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06

– ZJPT, 14/07 – ZSPDPO), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 02/04),
določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 50/07) in Odloka o proračunu Občine
Krško za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 34/06) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti
Občinske turistične zveze Krško in
turističnih društev v Občini Krško za
leto 2007
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih programov Občinske turistične
zveze Krško in turističnih društev v Občini
Krško, ki so jih izvajali v času od poteka prejšnjega razpisnega roka do zaključka tega
razpisa in vsebujejo naslednje aktivnosti:
1. Organizirane dejavnosti Občinske turistične zveze Krško za turistična društva
in povezovanje turističnih društev v Občini
Krško in regiji.
2. Akcije na področju urejanja okolja za
lepšo podobo kraja, ki jih spodbuja turistično društvo:
– organiziranje in izvajanje čistilnih akcij
v kraju,
– olepšanje kraja z zasajanjem rož, nasadov, gredic,
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju,
– organizacija oziroma izvajanje raznih
ocenjevalnih natečajev povezanih z urejenostjo kraja.
3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti,
učnih poti ter kolesarskih poti,
– postavljanje in vzdrževanje turistične
obvestilne signalizacije in ostale turistične
infrastrukture.
4. Organiziranje oziroma soorganiziranje
turističnih prireditev, ki niso samo krajevnega pomena.
5. Predstavljanje naravne in kulturne
dediščine ter ljudskih običajev za turistične
namene.
6. Vzgajanje in delovanje turističnega
podmladka v okviru turističnega društva, na
šolah ali v kraju delovanja TD.
7. Sodelovanje z drugimi društvi oziroma
krajevno skupnostjo pri aktivnostih povezanih s turizmom.
8. Spodbujanje lokalnega prebivalstva
za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma (organiziranje oziroma
izvedba raznih izobraževanj, predavanj,
delavnic, razstav, ekskurzij; informiranje in
vodenje turistov itd.).
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9. Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti (predstavitev občine in društev na raznih sejmih, razstavah in drugih
prireditvah).
10. Oblikovanje in izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe (katalogi, zloženke, plakati, zemljevidi, videokasete, CD, DVD, spletne strani
itd.).
11. Druge aktivnosti, ki se nanašajo na
razvoj, pospeševanje in promocijo turizma.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo turistična društva in turistična zveza na območju Občine
Krško, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirani kot turistično društvo
oziroma turistična zveza po Zakonu o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti na področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot
določa Zakon o društvih,
– izvajajo organizirano redno turistično
dejavnost s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju celotne občine,
– opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki imajo iste programe
več kot 50% sofinancirane iz drugih virov
občinskega proračuna.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov delovanja in aktivnosti
Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev je 20.940 EUR na proračunski
postavki 5530 Sofinanciranje delovanja turističnih organizacij. Sredstva se delijo na
podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 15. 11. 2007
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
VI. Merila za dodeljevanje sredstev
Vloge bodo ovrednotene na podlagi
meril, ki so izražena v točkah po posameznih kategorijah in bodo upoštevane pri
razdeljevanju proračunskih sredstev. Pri
posamezni vlogi se izvedene aktivnosti,
opredeljene v točki II., točkujejo na podlagi
vrednosti posameznih kategorij. Vrednost
točke se izračuna tako, da se razpoložljivi
znesek letnih proračunskih sredstev za ta
namen deli z vsoto doseženih točk vseh
obravnavanih vlog. Z vrednostjo točke se
pomnoži število doseženih točk pri posamezni vlogi in izračuna višina dodeljenih
sredstev.

Vrednost posameznih kategorij:

1. Organizacijski program Občinske turistične zveze Krško

400 točk/letno

2. Akcije na področju urejanja kraja, ki jih spodbuja TD:
– organiziranje in izvajanje čistilnih akcij
– olepšanje kraja z zasajanjem rož, nasadov, gredic
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov
– ocenjevalni natečaji povezani z urejenostjo kraja

80 točk/letno
120 točk/letno
80 točk/letno
120 točk/letno

3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih in kolesarskih
poti
– turistična obvestilna signalizacija in ostala tur. infrastruktura

120 točk/letno
70 točk/letno
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4. Organiziranje oziroma soorganiziranje turističnih prireditev:
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo dva in več dni
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo en dan
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo do 5 ur
– soorganiziranje prireditev

80 točk/na prireditev
50 točk/na prireditev
30 točk/na prireditev
10 točk/na prireditev

5. Predstavljanje naravne in kulturne dediščine, ljudskih običajev za turistične namene

30 točk/na
predstavitev

6. Aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka

50 točk/letno

7. Sodelovanje z drugimi društvi in KS pri turističnih aktivnostih

20 točk/letno

8. Spodbujanje prebivalstva za pospeševanje razvoja turizma (organiziranje oziroma izvedba izobraževanj, predavanj,
posvetov, delavnic, razstav, ekskurzij; informiranje in vodenje
turistov itd.)

30 točk/na
aktivnost

9. Izvajanje promocijskih aktivnosti (predstavitev občine in društev na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah)

30 točk/na
predstavitev

10. Oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala (katalogi,
zloženke, zemljevidi, VHS, CD, DVD, spletne strani)

50 točk/za vsak
material

11. Druge aktivnosti za razvoj, pospeševanje in promocijo
turizma

20 točk/letno

VIII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in naslednje zahtevane
dokumentacije:
1. Prijavni obrazec (osnovni podatki o
vlagatelju, podatki o vsebini in obračunska
vrednost programskih aktivnosti).
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
3. Pregledno vsebinsko poročilo o delu
društva za leto 2006.
4. Pregledno finančno poročilo o delu
društva za leto 2006 (prihodki, odhodki)
ovrednoteno po posameznih aktivnostih.
5. Pregleden vsebinski program dela
društva za leto 2007.
6. Pregleden finančni načrt za program
dela društva v letu 2007 (prihodki, odhodki)
ovrednoten po posameznih aktivnostih.
7. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo društva o že izvedenih programskih
aktivnostih TD do 31. 8. 2007, ovrednoteno
po posameznih aktivnostih, ki so predmet
javnega razpisa (podroben opis aktivnosti,
datum izvedbe, število udeležencev, fotografije izvedenih aktivnosti itd.).
8. Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa.
9. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano
dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka 1. 10. 2007 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 označene z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis za programe OTZ in TD«.
IX. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev

strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog
ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pozvala,
da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema
obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene,
vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
7. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema podpisane pogodbe
in predložitve pisnega zahtevka. Sredstva
bodo prejemniki koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 30 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema
sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino

Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva objave razpisa v Uradnem
listu do izteka prijavnega roka, dvignejo v
času uradnih ur na Oddelku za gospodarske
dejavnosti Občine Krško.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom posreduje Irena Mesinger, tel.
07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 430-15/2005
Ob-22453/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02),
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03 in
97/03), Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07) in na
podlagi določil Odloka o proračunu Občine
Sežana za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 23/07)
Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti
kulturnih društev, društev s področja
izobraževanja in individualnih kulturnih
delavcev
1. Predmet razpisa: Občina Sežana
razpisuje sredstva za redno delo kulturnih
društev, društev s področja izobraževanja
in individualnih kulturnih delavcev za leto
2007 v Občini Sežana, proračunska postavka 233601 – društva s področja izobraževanja in postavka 242501 – društva s področja
kulture in individualni kulturni delavci.
2. Cilj razpisa
Namen razpisa je sofinancirati redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev in društev s področja izobraževanja, ki se ukvarjajo s kulturo in delujejo v Občini Sežana ter
individualnih kulturnih delavcev.
Sredstva namenjena financiranju rednega dela kulturnih društev in društev s področja izobraževanja so razdeljena na redno
delo društev, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko
kulturo s področja zborovskega petja, izraznega plesa, baleta, folklore, likovne, filmske, gledališke, literarne umetnosti, gledališke in etnološko-arheoloških raziskav.
Sredstva za financiranje individualnih
kulturnih delavcev so namenjena posameznikom, ki delujejo na področju glasbenega,
likovnega, fotografskega, literarnega in gledališkega ustvarjanja.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– vsa kulturna društva, in društva s področja izobraževanja, ki so registrirana pri
Upravni enoti Sežana,
– fizične osebe, ki imajo stalno bivališče
v Občini Sežana in aktivno delujejo na področju kulture v Občini Sežana,
– prijavitelji aktivno delujejo v Občini Sežana,
– da so prijavitelji kot pogodbene stranke
prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do občine (zaključna finančna poročila, plan dela
za tekoče leto).
Na razpis se ne morejo prijaviti upokojenska društva ter društva, ki delujejo na
področju športa, turizma in šolska društva.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za sofinanciranje dejavnosti kulturnih dru-
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štev in društev s področja izobraževanja v
Občini Sežana iz občinskega proračuna v
letu 2007, ki jo imenuje župan Občine Sežana za področja, ki so predmet razpisa.
Komisija bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog in
vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Splošni razpisni kriteriji
– kvaliteta dela kulturnega društva in
društev s področja izobraževanja (odmevnost realiziranih projektov),
– aktivnost kulturnega dela (število nastopov v občini in izven nje),
– sodelovanje z Občino Sežana (nastopi za občino in sodelovanje pri oblikovanju
občinskih prireditev),
– udeležba na različnih prireditvah v Občini Sežana, po Sloveniji ter v tujini,
– splošni razpisni kriteriji veljajo tudi za
prijavitelje, ki nastopajo kot fizične osebe.
6. Prednostni razpisni kriteriji
– kulturno društvo v programskem in izvajalskem pogledu presega splošno kakovostno raven svojega okolja in kaže aktualni
in inovativni pristop,
– obiskanost prireditev,
– finančno poročilo in oddana bilanca
stanja za leto 2006,
– aktivna udeležba na občinskih, medobčinskih, državnih in mednarodnih prireditvah
in tekmovanjih,
– aktivnost društva pri uveljavljanju kulturne podobe Občine Sežana ter sodelovanje z Občino Sežana,
– reference predlagatelja (odmevnost realiziranih projektov in odziv javnosti),
– izpolnjene obveznosti do Občine Sežana, kolikor je predlagatelj že kandidiral na
razpise občine v prejšnjih letih,
– prednostni razpisni kriteriji veljajo tudi
za individualne kulturne delavce.
7. Uporaba kriterijev
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto del in izločila
morebitna društva, ki ne delujejo na področju kulture ter predlagala višino sofinanciranja dela posameznih kulturnih društev in
društev s področja izobraževanja.
8. Okvirna vrednost
Vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih rednemu delu kulturnih društev
in društev s področja izobraževanja znaša
29.104,00 EUR, in sicer okvirno za:
A) kulturna društva in individualne kulturne delavce, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko
kulturo v višini 24.412,00 EUR,
B) društva s področja izobraževanja v
višini 4.692,00 EUR.
9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007.
10. Razpisni rok: rok za predložitev prijav
je v času od 10. avgusta 2007 do 4. septembra 2007.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za kulturna društva in društva s področja izobraževanja
obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– podatke o predlagatelju,
– dokazilo o usposobljenosti predlagateljev,
– plan dela za leto 2007,
– poročilo o delu v letu 2006,

– zaključni račun za leto 2006.
Prijavitelji, ki so fizične osebe oziroma individualni kulturni delavci, morajo ob prijavi
na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– dokazilo o stalnem prebivališču (fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista),
– reference (mnenje strokovne javnosti,
časopisni članki o delu oziroma projektih
predlagatelja),
– če gre za izobraževalni program oziroma prijavo na javni razpis – potrdilo o vpisu
na izobraževalni program oziroma prijavo
na seminar.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine Sežana v
sobi št. 10, pri Niki Korošec vsak delavnik.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Tanji Ravbar v sobi 67. Razpis in
obrazci so dosegljivi tudi preko internetne
strani Občine Sežana: http://www.sezana.
si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana v razpisanem roku v Uradnem listu RS,
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji
strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis
– redno delo društev s področja kulture in
izobraževanja 2007«. Na hrbtni strani mora
biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in
priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto v razpisnem
roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
in so naštete pod točko 11.
V tem primeru bodo prosilci pozvani, da
v roku 8 dni dopolnijo vlogo, od dne prejetega obvestila z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Občina Sežana bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Občina Sežana lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
13. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Tanja Ravbar tel. 05/73-01-23 ali tanja.ravbar@sezana.si
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega razpisa v roku 30
dni po sprejeti odločitvi na komisiji, ki vodi
postopek.
Občina Sežana
Št. 41401-54/2007 040211
Ob-22499/07
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in 2008 (Ur.
l. RS, št. 126/06), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
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(Ur. l. RS, št. 50/07) in Odloka o proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2007 (MUV
13/07) Mestna občina Maribor objavlja
javni razpis
za sofinanciranje informacijsko
– svetovalne dejavnosti za mlade v
Mestni občini Maribor v letu 2007
1. Ime in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000,
Maribor
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa:
2.A sofinanciranje izvajanja in koordiniranja dejavnosti informiranja in svetovanja
za mlade v Mestni občini Maribor v letu
2007 (info center); predmet sofinanciranja
so materialni stroški neposrednega izvajanja navedene dejavnosti;
2.B sofinanciranje izvajanja dejavnosti
informiranja in svetovanja za mlade v Mestni občini Maribor v letu 2007 (info točke);
predmet sofinanciranja so materialni stroški
neposrednega izvajanja navedene dejavnosti.
Izvajalci, ki se prijavijo na razpis (prijavitelji), so lahko izbrani za sofinanciranje
samo v okviru enega predmeta razpisa (2.A
ali 2.B: kot izvajalec – koordinator ali kot
izvajalec). Prijavitelji, ki bodo oddali vlogo
za predmet razpisa 2A in ne bodo izbrani, bodo obenem lahko kandidirali tudi za
predmet razpisa 2B, kolikor bodo to v vlogi
posebej navedli.
Namen javnega razpisa je izbrati in sofinancirati izvajalca – koordinatorja (enega)
ter izvajalce informiranja in svetovanja za
mlade v Mestni občini Maribor v letu 2007
in na ta način izbranim izvajalcem omogočiti
ustreznejše pogoje in posledično kvalitetnejše izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade v mestni občini.
Dejavnost informiranja: posredovanje informacij in svetovanje za informiranje (kje,
kdaj, kako in druge informacije in nasveti glede možnosti pridobivanja osnovnih informacij
na različnih interesnih področjih mladih).
Dejavnost svetovanja: strokovno (individualno ali skupinsko) svetovanje – podpora
in pomoč pri reševanju problemov mladih
(npr. mladi v stiski) na posameznih področjih z ustrezno usposobljenimi izvajalci (npr.
psiholog, zdravnik …).
3. Razpisni pogoji za prijavo in merila
za izbor
Splošni razpisni pogoji:
– Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe – javni zavodi in druge organizacije, ki
v okviru svoje dejavnosti izvajajo informacijsko – svetovalno dejavnost za mlade v
Mestni občini Maribor in so pridobile status
upravičenca do sofinanciranja organizacij
na področju mladinskega dela v obdobju
2006–2008 v skupini mladinski centri ali druge nevladne organizacije po Sklepih Urada
za mladino Ministrstva za šolstvo in šport
št. 6033-39/2006/35 z dne 10. 3. 2006 in
št. 6033-256/2006/52 z dne 22. 2. 2007.
– Izvajalec, ki se prijavi na ta razpis,
mora dejavnost izvajati v skladu s temeljnimi
načeli informiranja in svetovanja za mlade,
ki so opredeljena v Evropski listini o informiranju in svetovanju za mlade in publikaciji
»Informiranje in svetovanje za mlade v Sloveniji – smernice razvijanja dejavnosti«, ki
jo je izdal Urad za mladino RS, december
2003.
– Po tem razpisu se lahko sofinancirajo
le programi, za katere izvajalec ne bo pre-

Stran

5918 /

Št.

72 / 10. 8. 2007

jel sredstev iz drugih virov Mestne občine
Maribor.
– Prijave na razpis morajo biti napisane v
slovenskem jeziku, na zahtevanih obrazcih
in opremljene z vsemi zahtevanimi podatki
in prilogami (razpisna dokumentacija).
Dodatni razpisni pogoji, ki jih ob splošnih pogojih morajo izpolnjevati vlagatelji
prijave za sofinanciranje v okviru točke 2.
A predmeta razpisa (izvajalec – koordinator informacijsko – svetovalne dejavnosti za
mlade):
– status upravičenca do sofinanciranja
organizacij na področju mladinskega dela
v obdobju 2006–2008 v skupini mladinski
centri po Sklepu Urada za mladino Ministrstva za šolstvo in šport št. 6033-39/2006/35
z dne 10. 3. 2006 in št. 6033-256/2006/52 z
dne 22. 2. 2007;
– zagotavljanje rednega izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade;
– zagotavljanje celovitega in zanesljivega informiranja za čim več interesnih področij mladih ter svetovanja (strokovnega svetovanja) na vsaj dveh področjih; zaželena je
specializacija za informiranje na vsaj dveh
izmed področij informiranja, ki jih pokriva
prijavitelj;
– storitve informiranja in svetovanja za
mlade morajo biti za uporabnike brezplačne;
– vlagatelj mora razpolagati s primernimi
delovnimi prostori, opremo in tehnično opremo za izvajanje dejavnosti;
– koriščenje dejavnosti mora biti omogočeno tudi mladim s posebnimi potrebami;
– vlagatelj mora imeti dostopna informativna gradiva (v tiskani in elektronski obliki)
ter aktivno in sproti ažurirano spletno stran
z zbirko podatkov, namenjenih informiranju
in svetovanju mladim ter povezave z drugimi
izvajalci;
– vlagatelj mora razpolagati z usposobljenimi kadri za izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade;
– vlagatelj mora imeti izdelan plan nalog
in aktivnosti, ki jih bo izvajal za namen koordinacije dejavnosti z izvajalci informativno
svetovalne dejavnosti za mlade v Mestni
občini Maribor in širše (druge lokalne skupnosti, Urad za mladino, mednarodne povezave in drugo);
– prednost pri izbiri bodo imeli vlagatelji,
ki bodo imeli soglasje večine izvajalcev informativno – svetovalne dejavnosti za mlade
v Mestni občini Maribor za izvajanje vloge
koordinatorja dejavnosti v mestni občini.
Dodatni razpisni pogoji, ki jih ob splošnih
pogojih morajo izpolnjevati vlagatelji prijave
za izbor in sofinanciranje v okviru točke 2.B
predmeta razpisa (izvajalec informativno
– svetovalne dejavnosti):
– zagotavljanje rednega izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade;
– zagotavljanje celovitega in zanesljivega informiranja za čim več interesnih področij mladih, zaželena je specializacija za
informiranje na vsaj enem izmed področij
informiranja, ki jih pokriva prijavitelj in svetovanje (strokovno svetovanje) na vsaj enem
izmed področij;
– storitve informiranja in svetovanja za
mlade morajo biti za uporabnike brezplačne;
– vlagatelj mora razpolagati s primernimi
delovnimi prostori, opremo in tehnično opremo za izvajanje dejavnosti;
– koriščenje dejavnosti mora biti omogočeno tudi mladim s posebnimi potrebami;
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– vlagatelj mora imeti dostopna informativna gradiva (v tiskani in elektronski obliki)
ter aktivno in sproti ažurirano spletno stran
z zbirko podatkov, namenjenih informiranju
in svetovanju mladim ter povezave z drugimi
izvajalci;
– vlagatelj mora razpolagati z usposobljenimi kadri za izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade.
Merila za sofinanciranje
Za sofinanciranje izvajalca – koordinatorja informacijsko svetovalne dejavnosti (predmet razpisa 2.A) bo izbran vlagatelj prijave,
ki bo izpolnjeval splošne razpisne pogoje, v
večjem obsegu presegal minimalne dodatne
razpisne pogoje za prijavo v okviru predmeta razpisa 2.A (minimalni pogoji so navedeni
v razpisni dokumentaciji) ter v celoti vsa
ostala določila razpisa.
Za sofinanciranje izvajalca informacijsko
svetovalne dejavnosti za mlade (predmet
razpisa 2.B) bodo izbrani vsi vlagatelji prijav
za sofinanciranje programa izvajalca informacijsko – svetovalne dejavnosti za mlade,
ki bodo izpolnjevali splošne razpisne pogoje, vsaj v minimalnem obsegu dodatne razpisne pogoje za prijavo v okviru predmeta
razpisa 2.B (minimalni obseg je določen v
razpisni dokumentaciji) ter v celoti vsa druga
določila razpisa.
Izbranemu izvajalcu in koordinatorju informacijsko – svetovalne dejavnosti bodo
podeljena sredstva v višini predvidoma največ 30% vseh razpoložljivih sredstev za
sofinanciranje informacijsko – svetovalne
dejavnosti za mlade v okviru tega razpisa;
višina sofinanciranja bo odvisna od obsega
dejavnosti izbranega izvajalca (koordinacija
dejavnosti, področja, informiranje, svetovanje – predvideno razmerje sofinanciranja
75% informiranje, 25% svetovanje) in števila izbranih izvajalcev za sofinanciranje po
tem razpisu.
Preostala razpoložljiva sredstva bodo
dodeljena izbranim izvajalcem informacijsko
– svetovalne dejavnosti; višina sofinanciranja posameznega izvajalca bo odvisna od
obsega njegove dejavnosti (področja, informiranje, svetovanje – predvideno razmerje
sofinanciranja 75% informiranje, 25% svetovanje) in od števila izbranih izvajalcev.
Višina razpoložljivih sredstev in rok za
porabo sredstev
Za sofinanciranje po tem razpisu je v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2007
predviden obseg sredstev v višini 29.120
EUR (6.978.317 SIT).
Po tem razpisu dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007 in v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
4. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijave na razpis: prijave
morajo biti oddane do 3. 9. 2007.
Prijave na razpis je potrebno poslati s
priporočeno pošto (ali oddati v vložišču Mestne občine Maribor v času uradnih ur) na
naslov Mestna občina Maribor, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, z oznako na kuverti »ne odpiraj – prijava na razpis – info točke« in navedenim imenom in naslovom pošiljatelja.
Nepravilno označene in odposlane prijave (kuverte) ter po roku prispele prijave
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
5. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev in obveščanje o rezultatih
razpisa
Odpiranje v roku in pravilno posredovanih prijav na razpis, pregled prijav in pri-

pravo predloga odločitev za sofinanciranje
bo izvedla strokovna komisija. Odločitev o
izboru izvajalcev in sofinanciranju informacijske dejavnosti v Mestni občini Maribor v
letu 2007 po tem razpisu sprejme župan na
osnovi predloga navedene komisije. Odpiranje prijav ne bo javno.
Vse aktivnosti in odločitve v zvezi z razpisom bodo izvedene v skladu s Pravilnikom
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07).
Vlagatelji prijav bodo o rezultatih razpisa
obveščeni predvidoma v roku trideset dni po
izteku razpisnega roka oziroma v roku osem
dni od odločitve župana.
V roku osem dni od prejema obvestila vlagatelji prijav lahko vložijo pritožbo na
prejeto odločitev z obrazložitvijo razlogov
za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti
razpisni pogoji in merila za izbor. Prejete pritožbe bo obravnavala strokovna komisija in
pripravila tudi predlog odločitev, ki jih sprejme župan Mestne občine Maribor.
Z izbranimi izvajalci informacijsko svetovalne dejavnosti v Mestni občini Maribor v
letu 2007 bodo sklenjene pogodbe.
6. Dostopnost razpisne dokumentacije in
možnost dodatnih informacij: razpis z razpisno dokumentacijo je objavljen na spletnih
straneh Mestne občine Maribor www.maribor.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom in razpis z razpisno dokumentacijo zainteresirani lahko dobijo tudi na sedežu Mestne občine Maribor, Oddelek za družbene
dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1, Maribor,
vsak delovni dan med 8. in 15. uro (Bergoč
Zdenka, soba 351/III, tel. 22-01-298, Matejka Škrinjar, soba 349, tel. 22-01-300).
Mestna občina Maribor
Ob-22503/07
Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija, na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP,
14/07-ZSPDPO), Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03) ter sklepa Občinskega
sveta Občine Puconci o prodaji stvarnega
premoženja št. 478-0013/2007 z dne 26. 6.
2007 in sklepa Komisije za vodenje in nadziranje izvedbe prodaje nepremičnin Občine
Puconci objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Puconci, Puconci
80, 9201 Puconci
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina na območju obrtno podjetniške cone v Puconcih
– na parc. št. 1711/1 v izmeri 17.398 m2,
1711/2 v izmeri 23.659 m2 in 1711/3 v izmeri
10.142 m2 k.o. Puconci, komunalno neopremljena, namenjena za gradnjo objektov namenjenih za proizvodnjo in obrt ter servisno,
poslovno, trgovsko, storitveno, izobraževalno dejavnost, ter površine za rekreacijo v
skladu z veljavnimi prostorskimi planskimi in
izvedbenimi akti Občine Puconci ter ostalimi veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi
akti, ki urejajo to področje.
Natančna površina nepremičnine bo določena ob geodetski izmeri, pred vpisom v
zemljiško knjigo.
Izhodiščna cena nepremičnine 9,35
EUR/m2 zemljišča brez DDV.
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III. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj izhodiščno ceno. Izhodiščna cena ne
vključuje davka na dodano vrednost, plača
ga kupec.
2. Zemljišče ni komunalno opremljeno,
komunalno ga bo uredila Občina Puconci.
Komunalni prispevek bodo investitorji plačali
pred izdajo gradbenega dovoljenja, ta se jim
bo odmeril na osnovi veljavnih predpisov.
3. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Kupec plača davek na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s prodajo
in prenosom lastništva.
5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (navesti št. parcele) na podračun Občine Puconci pri UJP št.: 01297 01
00012 124, ki je odprt pri Banki Slovenija.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
8. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
IV. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika, točen naslov, davčno številko, matično
številko;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
– izjavo, da ponudnik sprejema razpisne
pogoje z lastnoročnim podpisom ponudnika;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– pri pravni osebi ime in telefonsko številko osebe, ki je pooblaščena za tolmačenje
ponudbe.
Ponudbi je treba predložiti:
– dokazilo o plačilu varščine,
– za fizične osebe potrdilo o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta,
za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni.
V. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine k.o. Puconci« naj ponudniki
oddajo v sprejemni pisarni Občine Puconci
(pritličje) ali pošljejo priporočeno na naslov:
Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
31. 8. 2007 do 10. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor

ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za vodenje in nadziranje izvedbe
prodaje nepremičnin Občine Puconci. Po
zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k
dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja.
Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil. V tem primeru zapade varščina v
korist prodajalca.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno
vrednost plačati v roku 15 dni po prejemu
računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne vrednosti v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
VI.
Informacije:
podrobni
podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda
so na voljo na naslovu prodajalca ali na
tel. 02/545-91-00.
Občina Puconci
Št. 330-14/2007-43/03
Ob-22505/07
Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/07) in Odloka o proračunu
Mestne občine Kranj za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 30/07) objavlja Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Mestni občini Kranj
v letu 2007
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči kot nepovratnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja
na območju Mestne občine Kranj preko naslednjih ukrepov:
A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
– ukrepi na področju pridelave kmetijskih
proizvodov:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo,
– naložbe v prilagajanje standardom
dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji, skladno s predpisi EU,
– varstvo tradicionalnih krajin in stavb,
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
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– pomoč za zaokrožitev zemljišč,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – nadomeščanje nosilca kmetijskega
gospodarstva ali njegovega zakonskega ali
izvenzakonskega partnerja zaradi bolezni.
B. Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006) – ukrepi na področju
predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva:
– naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– nove investicije za delo v gozdu,
– nova znanja na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva.
C. Ostali ukrepi:
– šolanje na poklicnih in srednješolskih
kmetijskih in gozdarskih programih,
– delovanje društev,
– raziskovalne naloge.
II. Splošna določila
Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki
vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni
potek in predvidene stroške.
Upravičenec mora predložiti izjavo, da za
iste upravičene stroške in za isti namen ni
pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega
javnega vira.
Naložbe oziroma dela ali storitve, ki so
odobrene na podlagi javnega razpisa, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom
zahtevka.
Po zaključku naložbe mora biti ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
pravilnika mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in
pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
Prejemnik sredstev ne sme uporabljati
naložbe v nasprotju z namenom dodelitve
sredstev.
Upravičenec, ki je pridobil pomoč po tem
pravilniku, za isto naložbo ne more kandidirati naslednjih 5 let.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni:
– subjekti, ki so:
– v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– podjetja v težavah,
– velika podjetja,
– subjekti, ki so za isti namen in za iste
upravičene stroške, kot jih navajajo v vlogi
za pridobitev sredstev, že prejeli sredstva
Republike Slovenije ali Evropske unije,
– subjekti, ki so naložbo ali storitev že
zaključili,
– subjekti, ki so nenamensko koristili sredstva iz občinskega, državnega ali
evropskega proračuna v obdobju 5 let od
ugotovitve nepravilnosti.
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se pomoči, ki
jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške, seštevajo
in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene s tem pravilnikom.
Pri posameznih ukrepih veljajo naslednje
omejitve višine pomoči:
– za naložbe v majhna in srednje velika podjetja za primarno proizvodnjo najvišji
znesek posameznemu podjetju ne sme pre-
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seči 400.000 EUR v katerem koli obdobju
treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če
gre za podjetje na območjih z omejenimi
dejavniki,
– za ukrepe po pravilih de minimis pomoč dodeljena kateremu koli podjetju ne
sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na področju
transporta, kjer skupna pomoč de minimis
ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
III. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
1. Okvirna višina sredstev: 49.500 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s
pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež
na območju občine in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev.
3. Predmet podpore:
3.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka
in mesa,
– naložbe v posodobitev skladišč za
krmo s pripadajočo opremo,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo,
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih nasadov,
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo,
– naložbe v prvo postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v lasti kmetijskih gospodarstev
in po naložbi zagotavljajo vsaj 25 odstotno
zmanjšanje porabe vode,
– naložbe v ureditev kmetijskih zemljišč
in dostopov na kmetijskih gospodarstvih, ki
niso javne poti (dovozne poti, poljske poti,
poti v trajnih nasadih na kmetiji).
3.2. Naložbe v prilagajanje standardom
dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji, skladno s predpisi EU:
– naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in
boksov s pripadajočo opremo,
– naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi
vremenskimi pogoji,
– naložbe v električno infrastrukturo,
– naložbe v prezračevalni sistem,
– naložbe v napajališča za živino.
4. Splošni pogoji upravičenosti za točki
3.1. in 3.2.:
Upravičenec mora imeti v času oddaje
vloge za naložbo v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za 1 ha primerljivih površin
se šteje: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma
ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov,
0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi
prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5
ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin.
Upravičenci morajo predložiti mnenje
pristojne strokovne službe o upravičenosti
naložbe.
Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor se za te
vrste naložbe izdajajo dovoljenja.
Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okolje
varstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca).
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Gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
Kot zaključek naložbe se šteje vključitev
kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih
sadovnjakov ali nasadov v register, ki ga
vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
5. Specifični pogoji upravičenosti za točko 3.1.:
Upravičenec lahko kandidira za pomoč,
če gre za naložbe v:
– lastno primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k
pogodbi in spadajo v naslednje sektorje:
mleko, meso, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material,
– rejo govedi,
– rejo drobnice na območjih z omejenimi
dejavniki,
– rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem
konj.
Specifični pogoji upravičenosti za točko
3.2.:
– podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov,
– po naložbi morajo biti standardi doseženi,
– po naložbi v prilaganje dobrega počutja
živali, upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami standardov (napisana in
podpisana izjava s strani upravičenca).
6. Upravičeni stroški za točko 3.1.:
– stroški gradbenih in obrtniških del
(upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža in stroški izvedbe
del na licu mesta (stroški materiala, prevoza
in opravljenih del),
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …),
– stroški nakupa opreme, vključno z računalniško programsko opremo,
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov razen gnojišč in gnojnih jam,
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih trajnih sadnih nasadov (priprava zemljišča, nakup in postavitev
opore, mrež in ograje),
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
in plastenjaka s pripadajočo opremo (oprema za osvetljevanje in senčenje, oprema
za zračenje oziroma ogrevanje, oprema za
pripravo tal in substratov, oprema za setev
in sajenje),
– stroški nakupa opreme za obnovo namakalnih sistemov, če taka naložba vodi k
zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25 odstotkov,
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč za živino),
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
(stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja …, razen drenažnih
del in materiala za drenažo).
Upravičeni stroški za točko 3.2.:
– stroški gradbenih in obrtniških del
(upoštevajo se stroški dobave gotovih ele-

mentov, njihova montaža in stroški izvedbe
del na licu mesta (stroški materiala, prevoza
in opravljenih del),
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,
– stroški nakupa opreme stojišč, ležišč,
privezov in boksov,
– stroški nakupa električne opreme (svetila, električna instalacija …),
– stroški nakupa prezračevalnih sistemov (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za prezračevalne sisteme …),
– stroški ureditve dostopa do napajališč
(napajalni sistemi …).
7. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov
za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva
sredstva,
– do 40 odstotkov upravičenih stroškov
za ostala območja glede na razpoložljiva
sredstva.
8. Znesek pomoči: najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa
3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo«.
IV. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev ter imajo v
lasti tradicionalno stavbo (objekt).
3. Predmet podpore:
– obnova neproizvodne dediščine, ki se
nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti, tradicionalni izgled …),
– obnova kmetijskih poslopij, če naložba
ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
– dokazilo o vpisu v register nepremične
dediščine,
– pred obnovo tradicionalnih stavb nepremične dediščine upravičenec predloži
izjavo, da bo pri obnovi sledil usmeritvam
Zavoda za naravno in kulturno dediščino, če
so le te za posamezno obnovo potrebne,
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo,
upravičenec priloži dokazilo, da gre za zgodovinsko izpričano lokacijo in obstoj objekta (foto dokumentacija, zemljiškoknjižni izpisek, katastrski načrt),
– v primeru, da gre za obstoječ objekt,
so potrebna ustrezna dovoljenja za njegovo
obnovo.
5. Specifični pogoji upravičenosti: do pomoči niso upravičena območja in objekti s
statusom kulturnega spomenika državnega
pomena oziroma objekti, ki so sofinancirani
s strani Republike Slovenije in EU.
6. Upravičeni stroški:
– stroški priprave dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekta
gradnje ali obnove, popisa del ...),
– stroški nakupa materiala za obnovo,
– stroški gradbenih in obrtniških del (pri
posameznih gradbenih in obrtniških delih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža
in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del).
7. Višina pomoči:
– do 100 odstotkov upravičenih stroškov
za naložbe v neproizvodne objekte glede na
razpoložljiva sredstva,
– do 75 odstotkov upravičenih stroškov
na območjih z omejenimi dejavniki oziroma
do 60 odstotkov na ostalih območjih za naložbe v proizvodne objekte na kmetijah, pod
pogojem, da naložba ne povzroči povečanja
proizvodnih zmogljivosti, glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa
3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s
prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis
– Varstvo tradicionalnih stavb«.
V. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
1. Okvirna višina sredstev: 1.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s
pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež
na območju občine in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev.
3. Predmet podpore: doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov, plodov in živine v skladu z nacionalnimi predpisi o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
4. Splošni pogoji upravičenosti: kmetijska gospodarstva morajo imeti sklenjeno
pogodbo z zavarovalnico za zavarovanje
posevkov in plodov pred nevarnostjo toče,
požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave ter živali za primer
bolezni.
5. Specifični pogoji upravičenosti: zavarovalne pogodbe, sklenjene po roku, ki
jih kot upravičene za sofinanciranje določi
nacionalni predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, niso upravičene do
sofinanciranja.
6. Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalnih premij za
zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave za
eno rastno dobo,
– sofinanciranje zavarovalnih premij za
zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina
zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in
ekonomskega zakola zaradi bolezni za 1
zavarovalno leto.
7. Višina pomoči: razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50 odstotkov opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje
živali za primer bolezni glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 EUR, najvišji pa 200
EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s
prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis
– Zavarovalne premije«.
VI. Pomoč za zaokrožitev zemljišč

1. Okvirna višina sredstev: 500 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s
pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež
na območju občine in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ter izvedejo medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč.
3. Predmet podpore: sofinanciranje
stroškov, nastalih z menjavo (zaokrožitvijo)
kmetijskih zemljišč.
4. Splošni pogoji upravičenosti: upravičenec predloži dokumentacijo, iz katere je
razvidno, da je bila menjava zemljišč izvedena (notarsko overjena menjalna pogodba
o menjavi zemljišč).
5. Upravičeni stroški: stroški pravnih in
upravnih postopkov pri medsebojni menjavi
(zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
6. Višina pomoči: do 50 odstotkov upravičenih stroškov glede na razpoložljiva sredstva.
7. Znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
8. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s
prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis
– Zaokrožitev zemljišč«.
VII. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu
1. Okvirna višina sredstev: 6.500 EUR.
2. Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev s področij
pomoči.
3. Predmet podpore:
– usposabljanje, izobraževanje in svetovanje kmetom v primarni kmetijski pridelavi,
– organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanja na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
4. Splošni pogoji upravičenosti
Izvajalec mora zagotoviti, da bo izobraževanje oziroma usposabljanje dostopno
vsem končnim prejemnikom (upravičencem).
Če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organizacija za
vzajemno pomoč mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za
udeležbo nečlanov se omeji na stroške za
zagotavljanje storitev.
Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja, usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko
obveznimi podatki. Udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi
družinski člani.
5. Specifični pogoji upravičenosti
Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju
končnim prejemnikom.
Pri predstavitvah v publikacijah, kot so
katalogi ali spletišča, mora izvajalec zagotoviti, da promocijski material na kateremkoli
mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske
podatke o proizvajalcih danega proizvoda
ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake
možnosti, da se predstavijo.
6. Upravičeni stroški
Usposabljanje, izobraževanje in svetovanje kmetom v primarni kmetijski pridelavi:
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– stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (najem
prostora, honorar predavateljem, oglaševanje, gradiva za udeležence …),
– stroški svetovalnih storitev, honorarji
za storitve, ki ne spadajo med trajne ali
občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
Organizacije forumov za izmenjavo znanj
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in
sejmov ter sodelovanja na njih:
– stroški udeležbe, potni stroški, stroški
publikacij, najemnine razstavnih prostorov,
simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in
zmagovalca.
Publikacije:
– stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in vzpostavitve
spletnih strani.
7. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih
storitev glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najmanjši znesek
dodeljene pomoči v obliki subvencioniranih
storitev na udeleženca znaša 20 EUR, najvišji pa 200 EUR na udeleženca na leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s
prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis
– Tehnična podpora v kmetijstvu«.
VIII. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu – nadomeščanje nosilca kmetijskega gospodarstva ali njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja zaradi
bolezni
1. Okvirna višina sredstev: 1.000 EUR.
2. Upravičenci: subjekti, registrirani za
opravljanje tovrstnih storitev nadomeščanja.
3. Splošni pogoji upravičenosti: upravičenec predloži dokazilo o bolezni oziroma
nezmožnosti za delo, daljše od 30 dni in potrdilo o kmečkem zavarovanju nosilca kmetijskega gospodarstva ali njegovega ožjega
družinskega člana.
4. Upravičeni stroški: stroški dela na
kmetiji.
5. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih
storitev glede na razpoložljiva sredstva.
6. Znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 1.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
7. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s
prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis
– Tehnična podpora v kmetijstvu – nadomeščanje«.
IX. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
1. Okvirna višina sredstev: 17.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s
pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež
na območju občine in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev – nosilci kmetijskih
gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno bivališče na naslovu
nosilca kmetijskega gospodarstva.
3. Predmet podpore
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so
potrebne za začetek opravljanja dopolnilne
dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že
obstoječe dopolnilne dejavnosti:

Stran

5922 /

Št.

72 / 10. 8. 2007

– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov,
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah in izven kmetije,
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije, njenih značilnosti in okolice kmetije, prikaz del iz osnovne kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti, prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa
živali, oddajanje površin za piknike …),
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic),
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi,
– druge dopolnilne dejavnosti.
4. Splošni pogoji upravičenosti
Upravičenci morajo imeti dovoljenje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti. Če tega
še nimajo, ga morajo predložiti v 12 mesecih
po odobritvi pomoči (izjava).
Upravičenci morajo imeti v času oddaje
vloge v uporabi najmanj 1 ha primerljivih
površin. Za en ha primerljivih površin se
šteje: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25
ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov,
0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha
gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov
oz drugih površin.
Upravičenci morajo predložiti mnenje
pristojne strokovne službe o upravičenosti
naložbe.
Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor se za te
vrste naložbe izdajajo dovoljenja.
Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okolje
varstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca).
Gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju
prostora in varstvu okolja.
Kot zaključek naložbe se šteje tehnični
prevzem ali vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proces dela dopolnilne dejavnosti.
Po zaključku naložbe mora biti ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
Dopolnilno dejavnost, za katero je upravičenec pridobil sredstva po tem pravilniku,
mora upravičenec opravljati vsaj še 5 let po
zaključeni naložbi.
5. Specifični pogoji upravičenosti
Za dopolnilno dejavnost predelava živil
rastlinskega izvora morajo lastne surovine
predstavljati najmanj 50 odstotkov potrebnih surovin, ostale pa morajo izhajati od
drugih kmetij.
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Za dopolnilno dejavnost predelava živil
živalskega izvora morajo pri neposredni
prodaji končnemu potrošniku lastne surovine predstavljati 100 odstotkov potrebnih
surovin, v drugih primerih pa najmanj 50
odstotkov količine.
Za dopolnilno dejavnost prodaja pridelkov in izdelkov kmetij mora vrednost prodaje
lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30 odstotkov celotne vrednosti
prodaje na kmetiji.
Za dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji – gostinska dejavnost se mora zagotoviti
takšen obseg kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30 odstotkov lastnih surovin,
pri čemer se do največ 30 odstotkov surovin
lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih
kmetij.
Za dopolnilno dejavnost predelave medu
mora končni prejemnik imeti ob času oddaje
vloge v lasti vsaj 10 čebeljih družin.
Za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov in za dopolnilno dejavnost
pridobivanje energije iz biomase morajo lastne surovine predstavljati najmanj 20 odstotkov potrebnih surovin.
Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo in
predelava sladkovodnih rib mora biti vodno
zemljišče sestavni del kmetije.
6. Upravičeni stroški:
– stroški gradbenih in obrtniških del (pri
posameznih gradbenih in obrtniških delih se
upoštevajo stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža in stroški izvedbe del
na licu mesta (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del),
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,
– nakup računalniške programske opreme (osebni računalniki in računalniški programi),
– nakup opreme, ki je nujno potrebna
in neposredno povezana s tehnološkim postopkom in trženjem glede na vrsto dopolnilne dejavnosti.
7. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov
za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva
sredstva,
– do 40 odstotkov upravičenih stroškov
za ostala območja glede na razpoložljiva
sredstva.
8. Znesek pomoči: najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa
3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s
prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis
– Naložbe v dopolnilne dejavnosti«.
X. Nove investicije za delo v gozdu
1. Okvirna višina sredstev: 12.000 EUR.
2. Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine.
3. Predmet podpore: naložbe v stroje
in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v
gozdu.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (podrobneje se določi z
javnim razpisom),
– kot zaključek naložbe se šteje tehnični
prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu,

– pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni
investiciji.
5. Upravičeni stroški: stroški nakupa gozdarskih strojev in opreme za delo v gozdu
(manjše gozdarske mehanizacije, motorne
žage, cepilcev, zaščitne opreme za delo v
gozdu …).
6. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov
za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva
sredstva,
– do 40 odstotkov upravičenih stroškov
za ostala območja glede na razpoložljiva
sredstva.
7. Znesek pomoči: najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa
2.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
8. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s
prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis
– Investicije za delo v gozdu«.
XI. Nova znanja na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva
1. Okvirna višina sredstev: 2.500 EUR.
2. Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev s področij
pomoči (izvajalci).
3. Predmet podpore:
– usposabljanje, izobraževanje in svetovanje kmetom s področij dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva,
– organizacija forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanje na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
4. Splošni pogoji upravičenosti
Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč
dostopna vsem končnim prejemnikom.
Če je izvajalec skupina proizvajalcev ali
druga kmetijska organizacija za vzajemno
pomoč mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo
nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev. Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju občini predložiti seznam
upravičenih udeležencev izobraževanja in
usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki. Udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
5. Specifični pogoji upravičenosti: pomoč
se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati
neposrednih plačil v denarju končnim prejemnikom. Pri promociji mora izvajalec zagotoviti, da promocijski material na kateremkoli
mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske
podatke o proizvajalcih danega proizvoda,
ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake
možnosti, da se predstavijo.
6. Upravičeni stroški
Usposabljanje, izobraževanje in svetovanje kmetom s področij dopolnilnih dejavnosti
in gozdarstva:
– stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (najem
prostora, honorar predavateljem, oglaševanje, gradiva za udeležence …),
– stroški svetovalnih storitev, honorarji
za storitve, ki ne spadajo med trajne ali
občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
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rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
Organizacije forumov za izmenjavo znanj
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti
250 EUR na nagrado in zmagovalca.
Publikacije:
– stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in vzpostavitve
spletnih strani.
7. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najmanjši znesek
dodeljene pomoči v obliki subvencioniranih
storitev na udeleženca znaša 20 EUR, najvišji pa 200 EUR na udeleženca na leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Nova znanja na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva.«.
XII. Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih
1. Okvirna višina sredstev: 10.320 EUR.
2. Upravičenci: dijaki poklicnih, srednješolskih programov s področja kmetijstva in
gozdarstva.
3. Splošni pogoji upravičenosti:
– dijak mora imeti stalno bivališče na naslovu nosilca kmetijskega gospodarstva,
– potrdilo o vpisu.
4. Višina pomoči: do 400 EUR/dijaka
(neto) za šolsko leto glede na razpoložljiva
sredstva
5. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Šolanje na poklicnih in srednješolskih
kmetijskih in gozdarskih programih«.
XIII. Delovanje društev
1. Okvirna višina sredstev: 5.433 EUR.
2. Upravičenci: društva in njihova združenja, ki so registrirana ali delujejo na območju občine na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.
3. Predmet podpore: sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj
povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in
razvojem podeželja.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne
dejavnosti društev,
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj,
katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.
5. Specifični pogoji upravičenosti:
– odločba o vpisu v register društev,
– seznam članov društva z območja občine.
6. Upravičeni stroški: materialni stroški
za delovanje društev.
7. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50 EUR, najvišji pa
1.000 EUR na leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s
prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis
– Kmetijska društva«.

XIV. Raziskovalne naloge
1. Okvirna višina sredstev: 1.548 EUR.
2. Upravičenci: šole, dijaki in študentje
kmetijskih in gozdarskih programov.
3. Splošni pogoji upravičenosti: časovno
definirana in finančno ovrednotena izdelava
naloge.
4. Upravičeni stroški: stroški izdelave
nalog.
5. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov glede na razpoložljiva sredstva.
6. Znesek pomoči: najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50 EUR, najvišji pa
1.400 EUR.
7. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s
prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis
– Raziskovalne naloge«.
XV. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen
obrazec s predpisanimi prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji).
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne namene javnega razpisa, vzorce
pogodb in drugo, je vlagateljem na voljo
od dneva objave javnega razpisa v Sprejemni pisarni – blagajni Mestne občine Kranj
(pritličje), Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 14.30, v
sredo od 8. ure do 16.30, v petek od 8. ure
do 12.30 ter na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/ (pod rubriko
Za občane, Javna naročila, razpisi in ostale
objave v letu 2007).
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Mestni občini Kranj,
Oddelku za gospodarske in premoženjske
zadeve, soba št. 139, Slovenski trg 1, Kranj,
ali na tel. 04/237-31-30, kontaktna oseba je
Barbara Čirič.
XVI. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: za namene iz I.
točke razpisa morajo biti sredstva porabljena do 31. 12. 2007.
XVII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: vloge
s predpisano dokumentacijo morajo biti oddane v Sprejemni pisarni – blagajni Mestne
občine Kranj ali poslane po pošti na naslov
Mestna občina Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, najkasneje do 14. 9. 2007.
XVIII. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala Komisija za pospeševanje kmetijstva, ki
jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo na
predlog komisije odločal direktor občinske
uprave. Odpiranje vlog bo praviloma 5. 9.
2007 za vloge, ki bodo prispele do 31. 8.
2007 in 19. 9. 2007 za preostale vloge.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele
oziroma neustrezno opremljene vloge bodo
zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na
dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 dni
od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji
v roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja
vlog. Upravičenci bodo o izboru obveščeni s
sklepom in hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni ne odzove
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na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve
za pridobitev sredstev tega razpisa.
Mestna občina Kranj
Ob-22353/07
Stečajni dolžnik Lesna – TSP Radlje,
d.o.o. – v stečaju, Spodnja Vižinga 68, 2360
Radlje ob Dravi (St 20/2005), objavlja na
podlagi sklepa stečajnega senata z dne
28. 6. 2007
razpis
za javno zbiranje ponudb za prodajo
dela premoženja,
ki ga sestavljajo klasični stroji in oprema
za krojenje lesa in izdelavo lepljenih profilov
za okna po seznamu, kot sledi:
– gnana valjčna proga, letnik 1980, inv.
št. 452,
– dozirna valjčna proga, letnik 1980, inv.
št. 453,
– gnana valjčna proga, letnik 1980, inv.
št. 454,
– trak transporter, letnik 1980, inv.
št. 457,
– avtomatska sortirna naprava, letnik
1980, inv. št. 459,
– čelilnik št. 1, letnik 1980, inv. št. 460,
– čelilnik št. 2, letnik 1980, inv. št. 461,
– čelilnik št. 3, letnik 1980, inv. št. 462,
– linija za dolžinsko spajanje, letnik 1980,
inv. št. 464,
– večlistna krožna žaga, letnik 1980, inv.
št. 477,
– rotacijska stiskalnica, letnik 1980, inv.
št. 469,
– dvižna miza, letnik 1980, inv. št. 915,
– linija za dolžinsko optimiranje lesa, letnik 1988, inv. št. 929,
– sušilnica za les, letnik 1984, inv.
št. 820,
– sušilnica za les, letnik 1985, inv.
št. 849Navedene premičnine se prodajajo kot
celota za najnižjo ceno 35.600,00 EUR.
Pogoji prodaje
Ponudniki naj pošljejo svoje ponudbe v
zaprti ovojnici v 15. dneh od objave razpisa
v Uradnem listu RS (dan objave v Uradnem
listu RS je prvi dan roka za prijavo), na
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu z oznako »St 20/2005 Ponudba za odkup – ne
odpiraj«.
Pisna ponudba mora vsebovati točen
naziv kupca, njegov točen naslov oziroma
ime firme, davčno številko, predmet ponudbe in ponujeni znesek, ponudbo pa mora
podpisati odgovorna oseba. Pri izbiri bodo
upoštevane samo popolne in pravočasne
ponudbe.
Kot ponudniki lahko sodelujejo, razen
omejitev, določenih v 153. členu ZPPSL, vse
fizične osebe in pravne osebe, ki bodo predložile največ 10 dni star izpisek iz sodnega
registra o registraciji v Republiki Sloveniji,
vse v izvirniku ali po notarju overjeni fotokopiji
in ki bodo predložile javno listino ali izjavo iz
četrtega odstavka 153. člena ZPPSL.
Kupci ne morejo biti fizične in pravne
osebe, določene v 153. členu ZPPSL, to so
določeni bivši zaposleni, člani nadzornega
sveta, prokuristi in njihovi družinski člani in
določeni sorodniki ter pravne osebe, katerih
delež pripada prej navedenim fizičnim osebam in presega delež 10 odstotkov celotnega osnovnega kapitala te pravne osebe.
Pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo ponudbi predložiti veljavno pooblastilo.
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Ponudniki so dolžni plačati varščino v višini 10% objavljene najnižje kupnine na transakcijski račun stečajnega dolžnika, številka
25100-9700281264, odprt pri Probanki, d.d.,
s pripisom »ponudba za odkup St 20/2005«
in vplačilo dokazati s predložitvijo kopije nakazila kot prilogo ponudbi.
Varščina se izbranemu ponudniku všteje
v kupnino, drugim pa brez obresti vrne v
roku 3 dni po zaključku izbora.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v roku osmih dni od dneva, ko bo
potekel rok za zbiranje ponudb.
Premičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno in brez kakršnih koli jamstev.
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Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Izbrani ponudnik je dolžan celotno kupnino plačati v roku osmih dni od podpisa
pogodbe na transakcijski račun stečajnega
dolžnika, pri čemer se mu plačana varščina
všteje v kupnino. Če preostanka kupnine
v tem roku ne plača in plačila ustrezno ne
zavaruje, velja, da je odstopil od nakupa in
se prodaja razveljavi, plačana varščina oziroma del kupnine se mu ne vrne in zapade
v korist stečajnega dolžnika.
Plačilo kupnine se lahko tudi odloži za
obdobje dveh mesecev od sklenitve pogodbe, vendar mora kupec do roka za
plačilo kupnine zagotoviti in predložiti ne-

preklicno in brezpogojno garancijo prvovrstne banke na prvi poziv in za znesek
kupnine.
Davek na dodano vrednost ter vse stroške v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe
in druge stroške v zvezi z morebitno odstranitvijo oziroma premestitvijo premičnin
je dolžan poravnati kupec.
Vse informacije glede prodaje je možno
dobiti pri stečajnem upravitelju, odvetniku mag. Miranu Kosu, Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem oziroma na tel.
02/822-22-86, po predhodnem dogovoru.
Stečajni upravitelj
mag. Miran Kos, odvetnik
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Javne dražbe
Št. 352-19/2007-16-04
Ob-22349/07
Javni nepremičninski sklad Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03), Odloka o ustanovitvi Javnega nepremičninskega
sklada Občine Laško (Ur. l. RS, št. 33/01 in
68/03), Splošnih pogojev poslovanja Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško
(Ur. l. RS, št. 35/06), Finančnega načrta in
programa dela JNS OL za leto 2007 ter sklepa Občinskega sveta Laško št. 352-19/2007,
z dne 4. 7. 2007, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Javni nepremičninski sklad Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel.
03/733-87-00 in faks 03/733-87-40.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so delno komunalno opremljena in nezazidana stavbna zemljišča, ki jih v naravi
predstavljajo:
1. parc. št. 212/2, njiva 5 kat. razred, v
izmeri 821 m2;
2. parc. št. 212/3, njiva 5. kat. razred, v
izmeri 912 m2;
3. parc. št. 212/4, njiva 5. kat. razred, v
izmeri 1.082 m2;
4. parc. št. 212/5, ekst. sadovnjak 4 kat.
razred, v izmeri 872 m2 in travnik 5 kat. razred, v izmeri 514 m2;
5. parc. št. 212/6, ekst. sadovnjak 4 kat.
razred, v izmeri 419 m2 in travnik 5 kat. razred, v izmeri 599 m2;
vse vpisane v z.k. vl. št. 126, k.o. 1039–
Rimske Toplice. Zemljišča so bremen prosta, prodaja pa se jih po načelu »videno
– kupljeno«.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Laško, št. 3501-344/2007, z dne 24. 7.
2007, izhaja, da se zemljišča nahajajo na
območju, ki se po Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za Občino Laško (Ur. l. RS, št. 86/01
in 98/02) nahajajo na območju, ki se ureja
z Odlokom o lokacijskem načrtu Belovo (Ur.
l. RS, št. 122/04), v katerem so navedeni
tudi pogoji za izgradnjo objektov v območju
individualnih stanovanjskih hiš s pomožnimi
objekti.
Za omenjeno območje je bil sprejet tudi
Odlok o programu opremljanja zemljišča za
gradnjo stanovanjskih hiš Belovo (Ur. l. RS,
št. 33/07), ki predpisuje izhodišča za izdelavo programa opremljanja, obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo ter podlage
za odmero komunalnega prispevka. Vsa izhodišča za program opremljenosti zemljišča
so podana v občinskem lokacijskem načrtu
za območje urejanja Belovo, ki ga je izdelalo podjetje AR Projekt d.o.o., Sevnica pod
št. projekta 93/03.
III. Izklicna cena: Izklicna cena za posamezno nezazidano stavbno zemljišče
znaša:

1. parc. št. 212/2, površina 821 m2, izklicna cena 20.639,94 EUR,
2. parc. št. 212/3, površina 912 m2, izklicna cena 22.927,68 EUR,
3. parc. št. 212/4, površina 1.082 m2,
izklicna cena 27.201,48 EUR,
4. parc. št. 212/5, površina 1.386 m2,
izklicna cena 34.844,04 EUR in
5. parc. št. 212/6, površina 1.018 m2,
izklicna cena 25.592,52 EUR.
Navedene izklicne cene ne vključujejo
20% DDV, ki ga plača kupec na podlagi
izstavljenega računa.
IV. Najnižji znesek višanja pri posameznih parcelah znaša
1. za parc. št. 212/2 1.000,00 EUR,
2. za parc. št. 212/3 1.000,00 EUR,
3. za parc. št. 212/4 1.000,00 EUR,
4. za parc. št. 212/5 1.000,00 EUR in
5. za parc. št. 212/6 1.000,00 EUR.
V. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v
obliki notarskega zapisa.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno za posamezno zemljišče.
– Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 30 dni po zaključku
javne dražbe, v nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Javni nepremičninski sklad Občine Laško
pravico zadržati vplačano kavcijo.
– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini.
– Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe 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.
VI. Način in rok plačila kupnine: kupnino za nepremičnine iz tč. II bodo
kupci poravnali na TRR Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško
št. 01257-3000000192, v osmih dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku.
Kupci bodo poleg ponujene kupnine
dolžni plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist.
Kupci so pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja Občini Laško
dolžni plačati tudi komunalni prispevek,
ki bo odmerjen skladno z določili Odloka
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo stanovanjskih hiš Belovo (Ur. l. RS,
št. 33/07).
VII. Kraj in čas javne dražbe: javna
dražba se bo vršila 19. septembra 2007,
v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2,
Laško, z začetkom:
– za nepremičnino pod zap. št. II/1 ob
9. uri,
– za nepremičnino pod zap. št. II/2 ob
9.30,

– za nepremičnino pod zap. št. II/3 ob
10. uri,
– za nepremičnino pod zap. št. II/4 ob
10.30 in
– za nepremičnino pod zap. št. II/5 ob
11. uri.
Kandidati se bodo morali 10 minut pred
začetkom vsake javne dražbe izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. VIII te objave.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev,
– fizične osebe predložijo izvirnik veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali
osebna izkaznica) in davčno številko,
– v primeru, če se prijavi samostojni podjetnik predloži priglasitveni list, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev,
– v primerih, ko se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se
nanaša na predmet javne dražbe in ga je
podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju.
Vse listine, razen dokazil o plačilu kavcije, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, overjeno pri notarju.
IX. Kavcija:
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 15% od izklicne cene nepremičnine za katero dražijo (parcele, ki jim
je prioriteta za nakup). Kavcijo nakažejo na
TRR Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško. Račun je odprt pri UJP Žalec.
– Plačana kavcija bo upoštevana tudi v
primeru, da kupec z dražbo ne bo uspel pri
nakupu parcele, ki mu je prioriteta, ampak bi
uspel šele pri kateri drugi parceli.
– Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj
obveznost pristopiti k dražbi.
– Plačana kavcija se uspelemu dražitelju
vračuna v kupnino, ostalim udeležencem,
ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se kavcija
vrne brez obresti v osmih dneh po zaključku
javne dražbe.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator
javne dražbe obdrži kavcijo.
X. Ostali pogoji javne dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
– Dražbo vodi predsednik Komisije za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Laško in
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno
nepremičnino.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši
voditelj dražbe.
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– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Laško in
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško, ki lahko do sklenitve pravnega posla
postopek prodaje ustavi.
XI. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/733-87-12 ali
e-naslovu: stanka.jost@lasko.si, v zvezi z obračunom in plačilom komunalnega prispevka pa na tel. 03/733-87-16 ali
e-naslovu: luka.picej@lasko.si oziroma
na tel. 03/733-87-14 ali na e-naslovu:
vesna.sgerm@lasko.si. Po predhodnem
dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnin, ki so predmet javne dražbe.
Javni nepremičninski sklad
Občine Laško
Št. 478-69/2006
Ob-22348/07
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, objavlja na podlagi 40. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepov Občinskega sveta Občine Logatec
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Logatec
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, matična številka:
5874661, ID številka za DDV: SI55512844.
2. Predmet javne dražbe in izklica cena:
I. Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 30/23 travnik v izmeri 712 m2, vpisana v ZKV št. 81 k.o. Rovte. Zemljišče je
v prostorskih dokumentih opredeljeno kot
stavbno zemljišče – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, nahaja se
v območju ruralno urbanega naselja Rovte
z oznako S22-S1, ki se ureja z Odlokom
o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij v Občini Logatec.
Zemljišče je prosto vseh bremen in zemljiškoknjižno urejeno.
Izklicna cena: 28.027,83 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% DDV.
II. Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 78/3 travnik v izmeri 324 m2, vpisana v
ZKV št. 468 k.o. Hotedršica. Zemljišče je
v prostorskih dokumentih opredeljeno kot
stavbno zemljišče – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, nahaja se
v območju starega jedra naselja z oznako
HC 1 Staro jedro, ki se ureja z Odlokom o
prostorsko ureditvenih pogojih za naselje
Hotedršica.
Zemljišče je prosto vseh bremen in zemljiškoknjižno urejeno.
Izklicna cena: 9.720,00 EUR. Navedena
izklicna cena ne vključuje 20% DDV.
III. Poslovni prostori – Notranjska cesta
14 – parc. št. *1/2 stan. stavb. v izmeri
856 m2, vpisana v ZKV št. 175 k.o. Dol.
Logatec. V stavbi se prodajajo naslednje
enote po etažah:
Klet:
1. klet v izmeri 10 m2, izklicna cena je
4.700,00 EUR (brez DDV),
2. klet v izmeri 10 m2, izklicna cena je
4.700,00 EUR (brez DDV),
3. klet v izmeri 24 m2, izklicna cena je
11.300,00 EUR (brez DDV).
Pritličje:
4. poslovni prostor (sedaj cvetličarna) v
izmeri 15,90 m2 z pomožnim prostorom v
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izmeri 1,85 m2, izklicna cena je 20.000,00
(brez DDV),
5. poslovni prostor (sedaj optika) v izmeri 22,90 m2, izklicna cena je 25.800,00
(brez DDV),
6. poslovni prostor (sedaj pisarna) v izmeri 22,80 m2, izklicna cena je 25.700,00
(brez DDV),
7. poslovni prostor (sedaj gostinski lokal)
v izmeri 43,30 m2, izklicna cena je 48.800,00
(brez DDV),
8. poslovni prostor (sedaj servis) v izmeri 35 m2, izklicna cena je 39.400,00 (brez
DDV),
9. poslovni prostor (sedaj gostinski lokal)
v izmeri 26 m2, izklicna cena je 29.300,00
(brez DDV),
10. poslovni prostor (sedaj frizerski
salon) v izmeri 24 m2, izklicna cena je
27.000,00 (brez DDV),
11. poslovni prostor (sedaj dimnikarstvo)
v izmeri 24 m2, izklicna cena je 27.000,00
(brez DDV),
Nadstropje:
12. pisarna (sedaj Naklo d.o.o.) v izmeri 31 m2, izklicna cena je 29.100,00 (brez
DDV),
13. pisarna (sedaj sodnica za prekrške)
v izmeri 29 m2, izklicna cena je 27.200,00
(brez DDV),
14. pisarna (sedaj Zavod za zdravstveno zavarovanje) v izmeri 62,40 m2, izklicna
cena je 58.600,00 (brez DDV),
15. pisarna (sedaj odvetnica) v izmeri 26 m2, izklicna cena je 24.400,00 (brez
DDV),
16. pisarna (sedaj Zdravstveni dom) v
izmeri 11 m2, izklicna cena je 10.300,00
(brez DDV),
17. pisarna (sedaj optik) v izmeri 11 m2,
izklicna cena je 10.300,00 (brez DDV),
18. pisarna (sedaj sodnica za prekrške)
v izmeri 21 m2, izklicna cena je 19.700,00
(brez DDV),
19. pisarna (sedaj Naklo d.o.o.) v izmeri 28 m2, izklicna cena je 26.300,00 (brez
DDV),
Mansarda
20. pisarna (sedaj pol. stranka) v izmeri 20 m2, izklicna cena je 15.000,00 (brez
DDV),
21. pisarna (sedaj Limes d.o.o.) v izmeri 8,50 m2, izklicna cena je 6.400,00 (brez
DDV),
22. pisarna v izmeri 13 m2, izklicna cena
je 9.800,00 (brez DDV),
23. pisarna (sedaj KS) v izmeri 13 m2,
izklicna cena je 9.800,00 (brez DDV),
24. pisarna (sedaj pol. stranka) v izmeri 18 m2, izklicna cena je 13.500,00 (brez
DDV),
25. pisarna (sedaj DPMO) v izmeri 16 m2,
izklicna cena je 12.000,00 (brez DDV),
26. pisarna (sedaj sejna soba) v izmeri
56,80 m2, izklicna cena je 42.700,00 (brez
DDV),
27. pisarna (sedaj JSKD) v izmeri
18,50 m2, izklicna cena je 13.900,00 (brez
DDV),
28. pisarna (sedaj Zavod za zdravstveno
zavarovanje) v izmeri 11 m2, izklicna cena je
8.300,00 (brez DDV),
29. pisarna (sedaj pol. stranka) v izmeri
10,50 m2, izklicna cena je 7.900,00 (brez
DDV),
30. pisarna (sedaj Naklo d.o.o.) v izmeri 11 m2, izklicna cena je 8.300,00 (brez
DDV),

31. pisarna (sedaj Naklo d.o.o.) v izmeri
23,20 m2, izklicna cena je 17.400,00 (brez
DDV).
Vsi poslovni prostori so zasedeni z najemniki, ki imajo enoletni odpovedni rok in
predkupno pravico pod enakimi pogoji.
Nepremičnine so bremen proste, prodajo se po sistemu videno kupljeno, poslovni
prostori so etažno in zemljiškoknjižno neurejeni.
Velikost poslovnih prostorov je določena na podlagi projekta oziroma podatkov
iz najemnih pogodb. Velikosti bodo točno
ugotovljene na podlagi etažnega načrta, ki
je v izdelavi. Če bo ugotovljena drugačna
velikost, bo ta usklajena na podlagi aneksa k kupoprodajni pogodbi in doplačilu
oziroma vračilu kupnine za ugotovljeno
razliko.
3. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za vse nepremičnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje:
– Kupoprodajna pogodba bo sklenjena 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 najboljšemu ponudniku z upoštevanjem predkupnih
upravičencev.
– Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v 8 dneh od dneva ko od prodajalke
prejme podpisano prodajno pogodbo. Kupnina se vplača na podračun Občine Logatec št. 01264-0100001228 odprt pri Upravi
za javna plačila RS. 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.
– Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost
in strošek vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime. Prodajalka pa bo plačala strošek
pogodbe in prvi vpis etažne lastnine, ko
bo geodetski postopek oblikovanja etažne
lastnine končan.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 19. 9. 2007 v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 15,
Logatec z začetkom ob 10. uri. Kandidati
se bodo morali eno uro pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 6. točke te
objave.
6. 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.
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7. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun Občine Logatec
št. 01264-0100001228 odprt pri Upravi za
javna plačila RS z navedbo »plačilo kavcije
– javna dražba«.
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.
8. Predkupni upravičenci
Predkupnim upravičencem bo pisno ponujena najvišja dosežena cena na dražbi.
Predkupni upravičenci lahko svojo predkupno pravico uveljavijo v roku 15 dni po prejemu ponudbe.
Kolikor predkupni upravičenec sprejme
najvišjo ponujeno ceno vstopi v položaj dražitelja, ki je ponudil najvišjo ceno.
9. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe,
natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Logatec,
tel. 759-06-18, kontaktna oseba Antonija
Moljk Širca.
10. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana, postopek
prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne
pogodbe brez obrazložitve in brez odško-
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dninske odgovornosti. V tem primeru je
prodajalka dolžna vrniti kavcijo brez obresti.
11. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03). Javna dražba in dražbena pravila
so objavljena na spletni strani Občine Logatec www. obcina-logatec.com.
Občina Logatec
Št. 713-0038/2007
Ob-22443/07
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02–ZJU), 39. člena Uredbe o
pridobivanju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, 12/03
in 77/03), 109. člena Statuta Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno
besedilo) ter posamičnega programa prodaje nepremičnin, sprejetega na 7. redni
seji Občinskega sveta Občine Sevnica, dne
23. 7. 2007, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v k.o. Sevnica
– območje Drožanjske cesta v Sevnici
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200; faks 07/81-61-210.
2. Opis predmeta prodaje

Predmet prodaje so nepremičnine:

Oznaka po OLN

Izklicna cena v EUR
brez DDV

– 570/8, sadovnjak v izmeri 901 m²

GP 1

14.821,45

– 570/14, sadovnjak v izmeri 898 m²

GP 2

14.772,10

– 570/9, sadovnjak v izmeri 970 m²

GP 3

15.956,50

– 570/13, sadovnjak v izmeri 974 m²

GP 4

16.022,30

– 570/10, sadovnjak v izmeri 1034 m²

GP 5

17.009,30

– 568/50, sadovnjak v izmeri 813 m²

GP 7

13.373,85

– 568/49, sadovnjak v izmeri 810 m²

GP 8

13.324,50

– 568/34, sadovnjak v izmeri 876 m²

GP 9

14.410,20

– 568/48, sadovnjak v izmeri 787 m²

GP 10

12.946,15

– 568/35, sadovnjak v izmeri 884 m²

GP 11

14.541,80

– 568/47, sadovnjak v izmeri 798 m²

GP 12

13.127,10

– 568/36, sadovnjak v izmeri 887 m²

GP 13

14.591,15

– 568/46, sadovnjak v izmeri 782 m²

GP 14

12.863,90

– 568/37, sadovnjak v izmeri 874 m²

GP 15

14.377,30

– 568/45, sadovnjak v izmeri 782 m²

GP 16

12.863,90

– 568/38, sadovnjak v izmeri 919 m²

GP 17

15.117,55

– 568/44, sadovnjak v izmeri 853 m²

GP 18

14.031,85

– 568/39, sadovnjak v izmeri 903 m²

GP 19

14.854,35

– 568/43, sadovnjak v izmeri 906 m²

GP 20

14.903,70

– 568/40, sadovnjak v izmeri 821 m²

GP 21

13.505,45
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vse vpisane v zemljiškoknjižnem vložku
št. 1703, k.o. Sevnica, last Občine Sevnica.
Izklicna cena je 16,45 EUR/m² za posamezno parcelo. V ceni ni vključen davek na
dodano vrednost. Kupec plača na vrednost
nepremičnine 20% DDV, ki se obračuna pri
sklenitvi kupoprodajne pogodbe in izdaji računa na ime kupce.
Osnovna namenska raba nepremičnin
po prostorskih sestavinah planskih aktov občine je opredelitev v stanovanjskem območju v mejah urbanistične zasnove naselja.
Občina Sevnica želi s prodajo navedenih nepremičnin usmeriti gradnjo na novem
zazidalnem območju ter omogočiti iskalcem
gradbenih parcel osnovne pogoje za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 200,00 EUR.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je kupoprodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v tridesetih dneh po zaključku javne dražbe. Kupoprodajno pogodbo pripravi
Občina Sevnica.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na transakcijski
račun
Občine
Sevnica,
št. 01310-0100008286 v osmih dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v
določenem roku po sklenjeni pogodbi, se
šteje kupoprodajna pogodba za razdrto. Po
plačilu kupnine v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v pristojni
zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik kupljene
nepremičnine.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 12. 9. 2007 v sejni sobi
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, z
začetkom ob 14. uri.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi in
rok za prijavo
Na javni dražbi lahko sodeluje fizična
oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavila,
tako da v pisni vlogi, ki jo vloži najkasneje
do dne 12. 9. 2007 do 12. ure v sprejemni
pisarni Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, pisarna št 215, predloži:
– podatki o dražitelju oziroma kupcu
(kupcema);
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki ne
sme biti starejše od 60 dni;
– vlogo za nakup parcele, za katero je
zainteresiran in za katero je plačal varščino,
ter z navedbo katere parcele bi tudi kupil, če
ne bi uspel pri prvo želeni parceli;
– predloži dokazilo o plačilu varščine oziroma kavcije;
– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in ga je podpisala
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri upravnem organu ali pri notarju;
– obrazložitev razloga, ki bi vplival na
prednostni nakup zemljišča (razlogi so navedeni v nadaljevanju).
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. Organizator bo
upošteval le pravočasne in pravilne vloge
za sodelovanje na javni dražbi.
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8. Drugi pogoji javne dražbe
Predmetne nepremičnine se bodo prodajale večkrat.
Predmetna javna dražba je namenjena
za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš
za potrebe mladih in dražitelje, ki imajo
slabše stanovanjske razmere.
Prednost pri nakupu parcel bodo imele
mlade družine (starost družine do 40 let z
najmanj enim otrokom starim do 15 let) in
mladi (starost prosilca do 35 let). Prednost
pri nakupu bodo imeli tudi dražitelji, ki so
brez stanovanja ali živijo v prostorih za
začasno bivanje oziroma v drugih ne stanovanjskih prostorih, dražitelji, ki so podnajemniki ali najemniki tržnega stanovanja,
dražitelji, ki bivajo v delavskem domu, dražitelji, ki stanujejo pri starših ali sorodnikih.
Razlog za prednostni nakup bodo morali
dražitelji navesti v prijavi na dražbo.
V primeru, da za posamezno parcelo
obstaja več ponudnikov, se bodo draženja
lahko udeležili le tisti, ki uveljavljajo prednostne pogoje glede nakupa. V kolikor pa
le-teh ni med prijavitelji za posamezno parcelo, pa se postopka lahko udeležijo tudi
drugi prijavitelji na javno dražbo.
Parcele se dražijo z zviševanjem cene,
ki je končna, ko jo imenovana komisija
trikrat izkliče. Zadnjega dražitelja se kot
uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je ponudil.
Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake posamičnega
predmeta prodaje.
9. Varščina
Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino v znesku 20%
vrednosti izklicne cene za nepremičnino, ki bi jo želel kupiti (parcelo, ki je
kot prva v planu za nakup), ki se nakaže na transakcijski račun Občine Sevnica
št. 01310-0100008286, s sklicem »javna
dražba Drožanjska – št. parcele, k.o. Sevnica«.
Vplačana varščina bo upoštevana tudi v
primeru, da kupec z dražbo ne bo uspel pri
nakupu prve parcele, ampak bi uspel šele
pri kateri drugi parceli.
10. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli
na javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku
javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu),
se varščina vračuna v kupnino. Če kupec
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
organizator obdrži varščino.
11. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan
med uradnimi urami pri Alenki Šintler, tel.
07/81-61-232 in Romanu Strlekarju, tel.
07/81-61-269.
Občina Sevnica
Št. 032-194/2007
Ob-22458/07
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 40. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03),
Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 29/07) in
Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana
za leto 2007
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javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 450 cesta v izmeri 396 m2,
vl. št. 965,
– parc. št. 451/2 travnik v izmeri 1402 m2,
travnik v izmeri 509 m2, pot v izmeri 230 m2,
vl. št. 1625,
– parc. št. 452/1 njiva v izmeri 60 m2,
vl. št. 965,
– parc. št. 454/1 njiva v izmeri 649 m2,
vl. št. 1485,
– parc. št. 454/2 njiva v izmeri 16 m2, vl.
št. 1485,
– parc. št. 466 njiva v izmeri 691 m2, vl.
št. 1485,
– parc. št. 467 pot v izmeri 98 m2, vl.
št. 1485,
– parc. št. 468 njiva v izmeri 701 m2, vl.
št. 1485,
vse k.o. Vič, skupaj 4752 m2.
Zemljišča, ki so predmet prodaje, se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahajajo v območju urejanja VR 3/2 Rožna dolina, v parkovnih, športnih in rekreacijskih površinah.
Območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se
ureja z Odlokom o ureditvenem načrtu za
območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina (Ur.
l. RS, št. 123/04), ki po podrobnejši namenski rabi predmetno zemljišče namenja izgradnji objektov javnega značaja s področja
šolstva, znanosti, kulture, sociale, športa in
zdravstva.
Nepremičnine so proste vseh bremen.
Izklicna cena: 3.564.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV.
2.2 Nezazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 958/2 sadovnjak v izmeri
531 m2, vl. št. 994 k.o. Spodnja Šiška.
Zemljišča, ki so predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahajajo
v območju urejanja ŠS 1/1-1 Stara Šiška,
v površinah za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti.
Območje urejanja ŠS 1/1-1 Stara Šiška,
kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 1 Šiška (Ur. l. SRS,
št. 28/89 in Ur. l. RS, št. 24/91, 58/92, 5/94,
24/96, 40/97, 43/00, 18/02, 55/04 in 28/05),
ki predmetno zemljišče uvršča v morfološko
enoto 3 C/1, v območje namenjeno za osrednje dejavnosti – kompleksi s svojstveno
zazidalno strukturo.
Zemljišče je prosto vseh bremen.
Izklicna cena: 500.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV.
2.3 Nezazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 971/25 travnik v izmeri
1825 m2, vpisano v vl. št. 1010 k.o. Moste.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih Dolgoročnega plana občin in me-

sta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v
območju urejanja MS 2/1 Selo, v površinah
namenjenih za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti ter za osrednje dejavnosti.
Območje urejanja MS 2/1 Selo, kjer se
nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto M 2 Moste-Kodeljevo (Ur.
l. SRS, št. 2/88 ter Ur. l. RS, št. 56/92), ki
predmetno zemljišče uvršča v morfološko
enoto 3 C/1.
Zemljišče je prosto vseh bremen.
Izklicna cena: 1.400.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV.
2.4 Nezazidano stavbno zemljišče:
– Parc. št. 2116/44 barjanski travnik v
izmeri 1576 m2, vpisano v vl. št. 4525 k.o.
Vič.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje
Mestne občine Ljubljana nahaja v območju
urejanja VP 6/1 Plutal, v površinah namenjenih za proizvodnjo, skladišča in terminale.
Mestna občina Ljubljana si pridrži pravico do brezplačnega prenosa (vrnitve), po
pravnomočni odločbi GURS o parcelaciji
ustreznega dela prodanega zemljišča, ki bo
predviden in potreben za izgradnjo javne
prometnice.
Zemljišče je prosto vseh bremen.
Izklicna cena: 1.270.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja za nepremičnino
pod zaporedno št.:
2.1 je 10.000,00 EUR
2.2 je 5.000,00 EUR
2.3 je 10.000,00 EUR
2.4 je 10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v
obliki notarskega zapisa.
4.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
4.3 Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 30 dni po zaključku
javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano kavcijo.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, za nepremičnino
pod zap. št. 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4 na št. računa 01261-0100000114 sklic na številko:
007-19000 v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime
in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
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6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 6. 9. 2007
na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 11 (dvorana), z
začetkom:
– za nepremičnino pod zap. št. 2.1 ob
10. uri;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.2 ob
11. uri;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.3 ob
12. uri;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.4 ob
13. uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, 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.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
kavcije) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.

7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Kavcija
8.1 Ponudniki in morebitni predkupni
upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 20% izklicne
cene na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko
201006, z navedbo:
– »plačilo kavcije-javna dražba VR 3/2
Rožna dolina« za zemljišče v k.o. Vič (točka 2.1),
– »plačilo kavcije-javna dražba ŠS 1/1-1
Stara Šiška« za zemljišče v k.o. Spodnja
Šiška,
– »plačilo kavcije-javna dražba MS 2/1
Selo« za zemljišče v k.o. Moste,
– »plačilo kavcije-javna dražba VP 6/1
Plutal« za zemljišče v k.o. Vič (točka 2.5).
8.2 Plačana kavcija 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.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži kavcijo.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o
predmetnih nepremičninah in informacije za
ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava,
za nepremičnino pod zap. št.:
2.1, 2.3 na Oddelku za gospodarjenje z
zemljišči, tel. 01/306-48-30, kontaktna oseba je Nataša Turšič ali tel. 01/306-48-42,
kontaktna oseba je Darja Fetih;
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2.2 na Oddelku za gospodarjenje z zemljišči, tel. 01/306-48-42, kontaktna oseba
je Darja Fetih;
2.4 na Oddelku za gospodarjenje z zemljišči, tel. 01/306-48-40, kontaktna oseba
je Jelka Božnar-Štampfel.
Ogled nepremičnin in dokumentacije v
zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan
zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l RS, št. 12/03 in 77/03).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega
posla-podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano
kavcijo brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana
http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Št. 100-12/2007

Ob-22506/07
Preklic

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart v Slovenskih goricah preklicuje javni
natečaj za uradniško delovno mesto na položaju direktor občinske uprave Občine Lenart
in uradniški delovni mesti višji svetovalec za
splošne in premoženjsko pravne zadeve in
višji svetovalec za družbene dejavnosti v občinski upravi Občine Lenart, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 51 z dne 8. 6. 2007.
Občina Lenart
Ob-22350/07
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, 63/07 – uradno prečiščeno besedilo) županja Občine Dravograd objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
višji svetovalec – vodja Referata za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora.
Za zasedbo prostega delovnega mesta
morajo kandidati/tke izpolnjevati naslednje
pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ni bila obsojena 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,
– imeti morajo opravljen državni izpit iz javne uprave,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba
na delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. 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.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo
moral izbrani kandidat strokovni izpit, skladno
s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– vodenje organizacijske enote,
– razporejanje dela med delavci,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,

– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– priprava splošnih in drugih aktov občine
ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan/ja,
občinski svet in drugi občinski organi,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja gospodarskih dejavnosti
in urejanja prostora (načrtovanje prostorskega razvoja in posegov v prostor za graditve
objektov, načrtovanje prostorskih pogojev za
gradnjo stanovanj, pripravljanje projektov in
investicijskih programov, naloge s področja
gospodarjenja s stavbnimi zemljišči ipd.),
– nadziranje izvajanja nalog zaščite in reševanja,
– druge naloge s področja dela oziroma po
odredbi predstojnika.
Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave, iz katere mora biti razvidna
ustanova, na kateri je kandidat izpit opravljal
in leto opravljanja izpita;
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– da zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Dravograd pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
Namesto pisnih izjav lahko kandidat predloži fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno
izpolnjevanje pogojev.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek
življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in
veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom in s šestmesečnim
poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Občine Dravograd, Trg
4. julija 7, 2370 Dravograd.
Formalno nepopolne prijave se skladno z
21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandida-

tov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil,
referenc in razgovorov po merilih, ki jih predhodno določi natečajna komisija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd,
s pripisom »Javni natečaj – višji svetovalec
vodja Referata za gospodarske dejavnosti in
urejanje prostora«. Rok za prijavo je 15 dni in
začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Javni natečaj je objavljen tudi na spletni
strani Občine Dravograd: www.dravograd.si.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
obcina@dravograd.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Marjetki Sevčnikar, na tel.
02/872-35-60.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Občina Dravograd
Št. 110-0021/2007
Ob-22351/07
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02), 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/32
ZJU-UPB2) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski
upravi Občine Škocjan št. 100-0023/2007 z
dne 1. 8. 2007, objavljamo javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
višji referent za investicije, komunalne
zadeve ter zaščito in reševanje v Občinski
upravi Občine Škocjan.
Delovno mesto je strokovno tehnično delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji
referent I in višji referent II. Izbrani/-a kandidati/-ke bo naloge izpolnjeval/-a v nazivu višji
referent I.
Kandidati/-ke morajo poleg splošnih pogojev zapisanih v zakonu izpolnjevati še:
Posebne pogoje za zasedbo delovnega
mesta, ki so:
– višja strokovna izobrazba strojne ali
gradbene smeri,
– najmanj 15 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– poznavanje dela z računalnikom,
– sposobnost organizacije dela na svojem
področju in delo v skupini,
– sposobnost vodenja in situacijskega vodenja na delovnem področju,
– znanje angleškega jezika,
– natančnost pri delu.
Kandidati/ka, ki nimajo opravljenega izpita
iz upravnega postopka morajo le-tega opraviti v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/-ke predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopija delavske knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
druga dokazila,
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– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisno izjavo, da kandidat/-ka ni bil/-a pravnomočno
obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil/-a obsojen/-a na nepogojno kazen zapora
v tajanju več kot šest mesecev.
Dodatna merila za izbor kandidata:
– prednost za zasedbo delovnega mesta
bodo imeli kandidati z daljšimi delovnimi izkušnjami na delovnih mestih, ki zahtevajo podobne izkušnje.
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 15
dneh po objavi na naslov: Občina Škocjan,
Škocjan 67, 8275 Škocjan, s pripisom: »Ne
odpiraj – Prijava na javni natečaj Višji referent
za investicije, komunalne zadeve ter zaščito in
reševanje«. Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno
obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Z izbranim kandidatom/-kam bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi
za nedoločen čas s polnim delovnim časom in
3-mesečnim poskusnim delom.
Za dodatne informacije smo na voljo na tel.
07/38-46-308.
Občina Škocjan
Št. 111-1/2007
Ob-22454/07
Ministrstvo za pravosodje ponovno razpisuje na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju
kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Ur. l. RS, št. 64/01,
59/02 in 82/04 – odločba US):
– tri mesta kandidatov za sodnika na
Evropskem sodišču za človekove pravice
v Strasbourgu.
Razpisni pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto
vrhovnega sodnika po določbah zakona, ki
ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev
za sodnika ustavnega sodišča,
– visok moralni ugled, nepristranskost in
neoporečnost,
– strokovna uveljavljenost na področju človekovih pravic,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega od
jezikov, ki se pri sodišču uporabljata kot uradni
jezik: angleški ali francoski.
Mandat sodnika traja 6 let, z možnostjo
ponovne izvolitve.
Državni zbor bo izvolil tri kandidate, obvezno upoštevajoč zastopanost obeh spolov, izmed katerih bo parlamentarna skupščina Sveta Evrope imenovala enega sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh
po objavi. K prijavi mora biti priložen tudi opis
strokovne dejavnosti po zadnjem pridobljenem
strokovnem oziroma znanstvenem naslovu.
V izbirnem postopku bodo upoštevane
tudi prijave kandidatov na razpis objavljen v
Uradnem listu RS, št. 5 z dne 19. 1. 2007,
Uradnem listu RS, št. 16 z dne 23. 2. 2007,
Uradnem listu RS, št. 23 z dne 16. 3. 2007,
Uradnem listu RS, št. 36 z dne 20. 4. 2007,
Uradnem listu RS, št. 45 z dne 25. 5. 2007,
Uradnem listu RS, št. 53 z dne 15. 6. 2007 in
Uradnem listu RS, št. 60 z dne 6. 7. 2007.
Ministrstvo za pravosodje
Št- 60-2007
Ob-22456/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – uradno

prečiščeno besedilo) Upravna enota Cerknica objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
višji referent v Oddelku za upravne notranje zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– višja strokovna izobrazba upravne, prometne, pravne ali ekonomske smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje dela z računalnikom,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– 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 šteje delovna doba
na delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. 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 strokovne izobrazbe.
Delovno področje:
– vodenje zahtevnih in enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji na področju vozniških dovoljenj in registracije vozil,
– vodenje evidenc in priprava informacij na
njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o
dejstvu,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova,
na kateri je izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Cerknica pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek
življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in
veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji referent opravljal v nazivu višji referent
III z možnostjo napredovanja v naziv višji referent II oziroma I. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom z obveznim uspe-
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šno opravljenim poskusnim delom, ki traja štiri
mesece. Izbrani kandidat bo delo opravljal
v prostorih Upravne enote Cerknica, Cesta
4. maja 24, 1380 Cerknica.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Upravna enota Cerknica, Cesta
4. maja 24, 1380 Cerknica, v zaprti ovojnici
z označbo »za javni natečaj-višji referent«,
in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni
strani Ministrstva za javno upravo. Prijava se
lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov:
ue.cerknica@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. V
izbirni postopek se ne uvrsti kandidat, ki pošlje
nepopolno prijavo ali iz njegove prijave izhaja,
da ne izpolnjuje natečajnih pogojev.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno tudi na spletni strani
Upravne enote Cerknica. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna
kadrovska služba, tel. 01/70-71-300.
Upravna enota Cerknica
Št. 110-90/2007-31111
Ob-22457/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo in zadnje spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Šentjurju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in
posebne pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o
sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega
jezika, če ni opravil pravniškega državnega
izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje 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, Ljubljana, Župančičeva 3, 20 dni po
objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Ob-22354/07
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95),
objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja dela hladilnice
b) kraj: Cikava pri Novem mestu
c) vrsta nepremičnine: 67/100 nepremičnine, parc. št. 2033/2, posl. stavba
2694 m2, dvorišče 4495 m2, vl. št. 1349,
k.o. Smolenja vas, (del hladilnice, z zmogljivostjo 2100 ton).
Izhodiščna cena je 710.000,00 EUR.
d) nepremičnine se odprodaja, po sistemu videno- kupljeno.
Predpisane davčne dajatve na promet
nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
Del hladilnice s pripadajočim deležem
na skupnih napravah predstavlja idealni solastniški delež, na katerem obstaja
predkupna pravica solastnika.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O
izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8
dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere
nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnin, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se
kavcija ne vrača.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v
osmih dneh po notarski overitvi prodajne
pogodbe, na transakcijski račun pri BACA
št. 29000-0055148819. Položena kavcija
se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v
višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri BACA št. 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku osem dni, brez
obresti.
7. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 28. 8. 2007 do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup dela hladilnice na Cikavi – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– izjavo, da so plačani vsi davki in
prispevki,
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na
odpiranju ponudb za pravne osebe,

– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 29. 8. 2007,
ob 11. uri, na Zavodu Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 1.7.-1791
Ob-22516/07
Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabi k
nakupu premičnin:
neuporabni material od izgradnje tirov
na območju SVP Maribor.
Lokacija: območje Sekcije za vzdrževanje prog Maribor.
Predmet prodaje:
– 102.600 kg (približna ocena) neuporabnih tirnic,
– 18.000 kg (približna ocena) neuporabnih kretnic.
Vrednost predmeta prodaje znaša
21.706,00 EUR + 20% davka na dodano
vrednost.
Zainteresirani ponudniki so v 9 dneh
po objavi vabila dolžni na sedežu Holdinga Slovenske železnice, d.o.o., Področje
nabave, prevzeti navodilo za oblikovanje
ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila
v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s
tem navodilom v 10 dneh po objavi vabila
predložiti svoje ponudbe. Javno odpiranje
ponudb bo opravljeno dne 22. 8. 2007.
Informacije na tel. 01/29-14-439 (Slobodanka Rosić).
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-22352/07
Javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV.
divizije 4, Celje.
2. Predmet prodaje so zemljišča v k.o.
Vipavski križ: 3718/15, 3717/5, 3717/9,
3717/7, 3717/6, 3717/2, 3533/1, 3532/1,
3538/4, 3529/1, 3528/1, 3544/2, 3547/2,
3548/2, 3549/2, 3550/2, 3552/2, 3531/1
(del 17/20), 3530/1, 3527/1, v skupni izmeri 5.156,85 m2.
3. Izhodiščna (najnižja vrednost) prodaje predmetne nepremičnine: 206.274,00
EUR.
V izklicno ceno davek ni vključen. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu
obojestransko podpisane pogodbe. Po izvedenem plačilu kupnine bo prodajalec
izročil kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis v zemljiško knjigo.
5. Prehod lastništva: plačilo celotne
kupnine je pogoj za pridobitev lastninske
pravice na zemljiščih.

6. Pogoji sodelovanja:
– na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki morajo ponudbi priložiti
potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe. Kolikor v postopku fizična ali
pravna oseba sodeluje po pooblaščencu je
obvezno priložiti pisno pooblastilo overjeno
pri notarju;
– pisne ponudbe morajo vsebovati: ime
in priimek ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, ponujeno ceno, izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z
lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma
pooblaščenca.
7. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela v osmih dneh od dneva javne
objave na naslov: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava
v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
8. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval.
Pravočasne in popolne ponudbe bo
obravnavala komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja
s stvarnim premoženjem ter obremenjevanjem nepremičnin države, s katerimi po Zakonu o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji upravlja in razpolaga DARS d.d.
9. Drugi pogoji:
– zemljišča so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– ponudnik lahko odda ponudbo za vsa
zemljišča v kompletu;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene;
– pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, kolikor zakoniti predkupni
upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enakimi ali za prodajalca
ugodnejšimi pogoji;
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi
začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– izbrani najugodnejši ponudnik mora kot
kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 30 dni po prejemu sklepa o izbiri.
Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu
pogodbe ne odzove v določenem roku, se
šteje, da je od ponudbe odstopil;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne ponudbe razveljavljen;
– kupec mora nepremičnine prevzeti
v roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne
pogodbe, vendar ne pred plačilom celotne
kupnine;
– merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
10. Zainteresirani ponudniki lahko pridobilo podrobnejše informacije na Izpostavi v Ljubljani, Dunajska 7, ali na tel.
01/300-98-82.
DARS d.d.
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Ob-22518/07
Javno zbiranje ponudb
za najem površin za izgradnjo objektov
za opravljanje spremljajočih dejavnosti
na oskrbnih postajah in bencinskih
servisih
1. Na podlagi 3. člena Zakona o Družbi
za avtoceste v Republiki Sloveniji UPB 1
(Uradni list RS, št. 20/04), Uredbe o določitvi najmanjše višine povračil in drugih
pogojev za oddajo površina za izgradnjo
objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob avtocestah ter hitrih cestah v
upravljanju Družbe za avtoceste v republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/96, 77/96 in
68/02, dalje Uredba) in internega Navodila
za izvedbo metod razpolaganja in oddaje v
najem, Družbe za avtoceste v republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
razpisuje oddajo v najem površin za izgradnjo objektov za opravljanje spremljajočih
dejavnosti na oskrbnih postajah:
1) oskrbni postaji GRM, na AC odseku
Pluska – Ponikve (severno od trase AC);
2) oskrbni postaji DUL, na AC odseku
Pluska – Ponikve (južno od trase AC);
3) bencinskem servisu DRAVSKO POLJE – sever, na AC odseku Slivnica – Draženci;
4) bencinskem servisu DRAVSKO POLJE – jug, na AC odseku Slivnica – Draženci;
5) bencinskem servisu LORMANJE – sever, na AC odseku Lenart – Spodnja Senarska;
6) bencinskem servisu LORMANJE
– jug, na AC odseku Lenart – Spodnja Senarska;
7) bencinskem servisu PINCE – sever,
na AC odseku Lendava – Pince in
8) bencinskem servisu PINCE – jug, na
AC odseku Lendava – Pince.
Ponudbo je možno oddati za eno, več ali
vse lokacije. Trajanje zakupa je (30) let od
predaje avtocestnega odseka v promet.
2. Umestitev spremljajočih objektov
– oskrbnih postaj je predvidena v sklopu
ureditev državnega lokacijskega načrta za
navedene avtocestne odseke, na vsaki strani avtoceste. Natančne lokacije in opisi so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Vrsta spremljajočih objektov, ki jih
mora zgraditi zakupnik, je skladna z uredbo
in kategorijo, določeno z uredbo in lokacijskim načrtom. Natančnejši opis je v razpisni
dokumentaciji.
4. Zainteresirani ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo na naslov:
branka.videtic@dars.si, v zahtevi navedejo
svoj naslov, ime, telefonsko številko in elektronski naslov kontaktne osebe. Razpisna
dokumentacija se pošilja izključno po elektronski pošti v pdf obliki. Način pridobivanja
dodatnih informacij je naveden v razpisni
dokumentaciji.
5. Pogoji za sodelovanje so navedeni v
razpisni dokumentaciji. Ponudniki lahko sodelujejo samostojno ali kot partnerji v skupni
ponudbi.
6. Višina minimalne začetne najemnine
je določena skladno z uredbo, prav tako način naknadnega poviševanja najemnine. V
razpisni dokumentaciji je navedena začetna
najemnina kot izhodiščna cena za licitacijo
za vsako lokacijo posebej.
7. Veljavnost ponudb je najmanj 180 dni
od dneva odpiranja ponudb. Ponudbe mo-

rajo biti oddane na način, ki je določen v
razpisni dokumentaciji.
8. Za resnost ponudbe morajo ponudniki
predložiti bančno garancijo v višini 15.000
EUR, z veljavnostjo 190 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Rok za oddajo ponudb je ponedeljek,
10. 9. 2007, do 10. ure (dohodni žig glavne
pisarne), na naslov: DARS d.d., Izpostava
Ljubljana, Glavna pisarna, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, na način, ki je določen v razpisni
dokumentaciji. Ponudbe, ki bodo prispele
po tem roku, bodo po končanem postopku
odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudnikom.
10. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
11. 9. 2007, ob 12. uri v kletni sejni sobi,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
11. Odpiranje ponudb je javno.
12. Merilo za izbir je najvišja ponujena
zakupnina za posamezno lokacijo, ob izpolnjevanju vseh drugih zahtev, navedenih v
razpisni dokumentaciji.
DARS d.d.
Št. 35030-0002-2007/1
Ob-22355/07
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na
podlagi sklepa 22. seje z dne 14. 9. 2005,
Občinskega sveta Občine Vojnik o prodaji
nepremičnin in 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča, ki je v lasti Občine
Vojnik parc. št. 738/1,
k.o. Vojnik okolica
I. Predmet prodaje
Prodaja se zemljišče parcelna št. 738/1,
k.o. Vojnik okolica. Zemljišče v naravi predstavlja travnik v velikosti 3791 m2 in predstavlja stavbno zemljišče na katerem je možna
gradnja poslovno stanovanjskih objektov.
Izhodiščna cena za zemljišče znaša
46 EUR/m2 + DDV, kar skupaj za 3791 m2
znaša 174.386 EUR + DDV.
Stroške overitve prodajne pogodbe ter
stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec.
II. Pogoji prodaje: zemljišče se prodaja
po sistemu videno kupljeno.
III: Varščina: ponudnik mora plačati
varščino v višini 17.438,60 EUR na račun
Občine Vojnik št. 01339-0100003082, sklic
738-1-7. Potrdilo o plačani varščini se priloži ponudbi. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino vsem neuspešnim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena
v 15 dneh po odpiranju ponudb.
IV. Pisna ponudba mora vsebovati podatke o ponudniku: naziv kupca in njegov
točen naslov, fizične osebe in samostojni
podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO,
davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta, samostojni
podjetniki pa so dolžni predložiti še izpis iz
registra Davčne uprave RS, pravne osebe
morajo v ponudbi navesti: naziv in sedež,
telefonsko št., davčno številko, transakcijski
račun, podpisnika pogodbe in izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30
dni ter dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 8 dni.
Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le to s sklepom zavrže in o tem
obvesti ponudnika. Ponudnik mora v ponud-
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bi navesti za katero zemljišče kandidira ter
priložiti dokazilo o plačani varščini.
V. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pogodba v roku 8 dni po prejemu obvestila
o izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v predvidenem
roku, se šteje da je od nakupa odstopil in
se pogodba razveljavi. Zemljišče preide v
last in posest kupca šele po plačilu celotne
kupnine. Plačana varščina se zadrži v korist
prodajalca.
VI. Predložitev ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v
zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Vojnik,
Keršova 8, Vojnik z oznako »Ponudba za
odkup zemljišča parc. št. 738/1, k.o. Vojnik
okolica – sušilnica Vojnik«. Rok za oddajo
ponudbe je 29. 8. 2007, do 14. ure.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 29. 8. 2007 do 14. ure.
Odpiranje ponudb bo 29. 8. 2007 ob 15. uri
v sejni sobi Občine Vojnik. Izbor najboljšega
ponudnika bo opravila komisija imenovana
s strani župana.
Telefonske informacije lahko prejmete na
tel. 03/780-06-20 (Jelka Gregorc ali Bojan
Trkaj). Ogled zemljišča je možen ob predhodnem telefonskem dogovoru.
VII. Kriterij po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo predložil višjo ceno. Komisija
lahko v postopku izbire odloči, da ne izbere
nobenega od prijavljenih ponudnikov. Ob
tem lahko odloči, da se razpis ponovi ali, da
se s ponovnim razpisom počaka za določen
ali nedoločen čas. V primeru, če so ponudniki podali enakovredne ponudbe, se izbere
ponudnik, ki bo hkrati pripravljen kupiti tudi
objekt sušilnice. Komisija lahko v tem primeru pozove ponudnika k dopolnitvi ponudbe
in nato med pridobljenimi ponudbami izbere
najugodnejšega ponudnika.
VIII. Rok za plačilo kupnine: izbrani
ponudnik mora kupnino plačati najkasneje v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne
pogodbe in sicer na račun Občine Vojnik
št. 01339-0100003082.
IV. Občina Vojnik lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve
pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačano varščino v roku 15 dni.
Občina Vojnik
Št. 352-57/2007
Ob-22504/07
Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javno zbiranje
ponudb za nakup stanovanj na območju
mesta Slovenj Gradec
Prvi rok za oddajo ponudbe na predpisanem obrazcu je do 31. 8. 2007 do 12. ure,
drugi rok pa do 28. 9. 2007 do 12. ure.
Celotno besedilo razpisa je objavljeno
na oglasni deski uprave Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ul. 5 in na internetu
(http://www.slovenj-gradec.si). Dodatne informacije lahko dobite na tel. 02/88-121-40,
02/88-121-47 in 02/88-121-55.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 306/2007
Ob-22513/07
Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220
Lendava, na podlagi 51. člena Zakona o
lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list
RS, št. 100/05), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU), Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države oziroma občin (Uradni list
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RS, št. 123/03), Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2007 (Uradni list RS,
št. 32/07) in Programa prodaje občinskega
finančnega in stvarnega premoženja, sprejetega na 1. izredni seji občinskega sveta
Občine Lendava dne 2. 4. 2007 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo finančnega premoženja
1. Prodajalec Občina Lendava, Glavna
ulica 20, 9220 Lendava.
2. Predmet prodaje je 26% poslovni delež družbe Gramoz, d.o.o. Lendava, najnižja
cena je 751.126,70 EUR / 180,000.000,00
SIT za celotni poslovni delež.
3. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo samostojni podjetniki, posamezniki
in pravne osebe.
4. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katerih rok veljavnosti ne
sme biti krajši od 60 dni od dneva poteka
roka za vložitev ponudb.
5. Ponudba mora vsebovati ponudbeno
ceno ter rok in način plačila kupnine. Rok
plačila kupnine ne sme biti daljši od 8 dni
od dneva sklenitve pogodbe, ponudnik pa
lahko ponudi tudi krajši rok.
6. Ponudbi je treba priložiti:
– za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje
dejansko stanje,
– za fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje,
– dokazilo o vplačani varščini.
Kolikor je ponudnik tuja pravna oziroma
fizična oseba, mora vse zahtevane listine
predložiti v slovenskem jeziku, katerih prevod listin mora biti opravljen po sodno zapriseženem prevajalcu.
7. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati varščino v višini 10.000,00 EUR
/ 2,396.400,00 SIT na TR Občine Lendava
št. 01259-0100012919 s pripisom »Varščina za nakup poslovnega deleža Gramoz«.
Izbranemu ponudniku se varščina brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom
pa se brez obresti vrne v roku 10 dni od
poteka roka za oddajo ponudb.
8. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena in reference ponudnika,
pri čemer si prodajalec z namenom dosega
najvišje ponudbene cene, dopušča možnost
pogajanja z vsemi ponudniki.
9. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji deleža družbe Gramoz, d.o.o. Lendava s ponudnikom oziroma lahko začeti
postopek na predlog komisije ali drugega
pristojnega organa do sklenitve pravnega
posla ustavi.
10. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami zainteresirani ponudniki dostavijo na
naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20,
9220 Lendava, v zaprti kuverti s pripisom
»Ponudba za nakup deleža družbe Gramoz,
d.o.o. Lendava – ne odpiraj«, najpozneje
do 27. 8. 2007 do 10. ure. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
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11. Odpiranje ponudb bo javno, dne
28. 8. 2007 ob 13. uri na naslovu Občina
Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
12. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma o odločitvi komisije bodo ponudniki
obveščeni po končanem izboru s sklepom
o izbiri, najkasneje v roku 10 dni od poteka
roka za oddajo ponudb.
14. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji deleža družbe Gramoz, d.o.o.
Lendava, najkasneje v roku 10 dni od prejema sklepa o izbiri. V primeru, da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu pogodbe,
prodajalec vplačano varščino zadrži.
15. Vsi stroški povezani s prodajo finančnega premoženja bremenijo izbranega ponudnika.
16. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu,
pri Jasni Bračič Szabó, tel. 02/577-25-20,
e‑pošta: jasna@lendava.si in pri direktorju
podjetja Gramoz, Trimlini 2/f, 9220 Lendava,
tel. 031-392-628.
Občina Lendava
Št. 306/2007
Ob-22514/07
Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220
Lendava, na podlagi 51. člena Zakona o
lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list
RS, št. 100/05), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU), Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države oziroma občin (Uradni list
RS, št. 123/03), Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2007 (Uradni list RS,
št. 32/07) in Programa prodaje občinskega
finančnega in stvarnega premoženja, sprejetega na 1. izredni seji občinskega sveta
Občine Lendava dne 2. 4. 2007 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo finančnega premoženja
1. Prodajalec Občina Lendava, Glavna
ulica 20, 9220 Lendava.
2. Predmet prodaje je 26,36% poslovni delež družbe Komunala d.o.o. Lendava, najnižja cena je 500.000,00 EUR /
119.820.000,00 SIT za celotni poslovni delež.
3. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo samostojni podjetniki, posamezniki
in pravne osebe.
4. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katerih rok veljavnosti ne
sme biti krajši od 60 dni od dneva poteka
roka za vložitev ponudb.
5. Ponudba mora vsebovati ponudbeno
ceno ter rok in način plačila kupnine. Rok
plačila kupnine ne sme biti daljši od 8 dni
od dneva sklenitve pogodbe, ponudnik pa
lahko ponudi tudi krajši rok.
6. Ponudbi je treba priložiti:
– za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje
dejansko stanje,

– za fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje,
– dokazilo o vplačani varščini.
Kolikor je ponudnik tuja pravna oziroma
fizična oseba, mora vse zahtevane listine
predložiti v slovenskem jeziku, katerih prevod listin mora biti opravljen po sodno zapriseženem prevajalcu.
7. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati varščino v višini 10.000,00 EUR
/ 2,396.400,00 SIT na TR Občine Lendava
št. 01259-0100012919 s pripisom »Varščina
za nakup poslovnega deleža Komunala«.
Izbranemu ponudniku se varščina brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom
pa se brez obresti vrne v roku 10 dni od
poteka roka za oddajo ponudb.
8. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena in reference ponudnika,
pri čemer si prodajalec z namenom dosega
najvišje ponudbene cene, dopušča možnost
pogajanja z vsemi ponudniki.
9. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji deleža družbe Komunala, d.o.o. Lendava s ponudnikom oziroma lahko začeti
postopek na predlog komisije ali drugega
pristojnega organa do sklenitve pravnega
posla ustavi.
10. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami zainteresirani ponudniki dostavijo na
naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20,
9220 Lendava, v zaprti kuverti s pripisom
»Ponudba za nakup deleža družbe Komunala, d.o.o. Lendava – ne odpiraj«, najpozneje do 27. 8. 2007 do 10. ure. Na hrbtni
strani kuverte mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
11. Odpiranje ponudb bo javno, dne
28. 8. 2007 ob 13. uri na naslovu Občina
Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
12. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma o odločitvi komisije bodo ponudniki
obveščeni po končanem izboru s sklepom
o izbiri, najkasneje v roku 10 dni od poteka
roka za oddajo ponudb.
14. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji deleža družbe Komunala,
d.o.o. Lendava, najkasneje v roku 10 dni
od prejema sklepa o izbiri. V primeru, da
izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu pogodbe, prodajalec vplačano varščino
zadrži.
15. Vsi stroški povezani s prodajo finančnega premoženja bremenijo izbranega ponudnika.
16. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu,
pri Jasni Bračič Szabó, tel. 02/577-25-20,
e‑pošta: jasna@lendava.si, glede poslovanja podjetja pa tudi pri direktorju podjetja
Komunala Lendava d.o.o., Glavna ulica
109, 9220 Lendava, Jožetu Koconu, tel.
02/578-90-61.
Občina Lendava
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-3/2007/6
Ob-22507/07
V register političnih strank se pod zaporedno številko 73 vpiše politična stranka
Obala je naša, s kratico imena OJN ter s
sedežem v Kopru, Gortanov trg 15. Znak
stranke je sestavljen iz besednega napisa
(logotipa) in simbola. Simbol predstavljajo
tri stilizirane silhuete, ki simbolizirajo mesta Koper, Piran in Izola (večja mesta na
primorskem). Za besedni napis (logotip) je
uporabljena neserifna tipografija Gill Sans
regular, kjer med besedami ni presledkov.
Besede ločuje kontrast črno belega prepletanja, oziroma belina, ki jo obkroža črna
linija. Barve v znaku so povzete iz znakov
obalnih občin; rdeča (pantone 1797 C, C: 0,
M: 100, Y: 94, K: 6), modra (pantone 300 C,
C: 100, M: 43, Y: 0, K: 0), rumena (pantone
116 C, C: 0, M: 15, Y: 95, K: 0), črna (pantone black, K: 0).
Kot zastopnik politične stranke Obala je
naša se v register političnih strank vpiše
Boris Popovič, predsednik stranke.
Matična številka politične stranke je:
1030116.
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Evidence sindikatov
št. 101-43/2007-4
Ob-20512/07
Pravila Sindikata Inštituta za metalne
konstrukcije, Neodvisnost – KNSS, s sedežem Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana,
vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič-Rudnik, pod zaporedno številko 36 z dne 26.
5. 1993, se z dnem 14. 6. 2007 izbrišejo iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 101-50/2007-4
Ob-20866/07
Temeljni akt – Pravila sindikata Since
07, Sindikat Centra za socialno delo Ljubljana Moste-Polje, s skrajšanim imenom
Since 07, Sindikat CSD Ljubljana Moste-Polje, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana,
se z dnem 18. 6. 2007 hrani pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska
c. 1, Ljubljana, in je vpisan v evidenci statutov
pod zaporedno številko 151.

Št. 101-6/2007-2
Ob-21621/07
V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi
pri Upravni enoti Krško pod zaporedno številko 14, z matično številko 5975646, kjer je
vpisan Sindikat zavoda Osnovne šole XIV. divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3, Senovo, se
vpiše novo ime sindikata, in sicer: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, Sindikat Osnovne šole XIV. divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3, Senovo.
Št. 101-4/2007-3
Ob-21626/07
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti
pravila za delovanje sindikata v zavodu
Center za socialno delo Ptuj.
2. Pravila navedena v 1. točki tega izreka, ki se nahaja v evidenci statutov pod zaporedno številko 37, se vzamejo iz hrambe
z dnem izdaje te odločbe in se izbrišejo iz
evidence statutov.

Št. 101-7/2007-3
Ob-21628/07
1. V evidenci statutov sindikatov, ki se
vodi pri Upravni enoti Krško se, pod zap.
št. 44, kjer je vpisan Sindikat podjetja Nuklearne elektrarne Krško, Vrbina 12, Krško, z
matično številko 5965616, se vpiše nov naziv sindikata Sindikat delavcev dejavnosti
energetike Slovenije, Sindikat delavcev
dejavnosti energetike Nuklearne elektrarne Krško, Vrbina 12, Krško, skrajšano ime
SDE NEK.
2. Sprememba in dopolnitev pravil Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Sindikata delavcev dejavnosti energetike Nuklearne elektrarne Krško, Vrbina
12, Krško, skrajšano ime SDE NEK, ki so
bila sprejeta dne 5. 6. 2007, se vzamejo
v hrambo in vpišejo v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Krško, pod.
zap. št. 44.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-79/2007-8
Ob-22515/07
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je glede priglašene koncentracije, ki temelji na pridobitvi nadzora
družbe Koroška trgovina d.d., Partizanska ulica 2, 2360 Radlje ob Dravi, nad
družbo Vino Brežice d.d., Cesta Bratov
Cerjakov 33, 8250 Brežice, na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99 in 37/04, v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji
družb ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
Koroška trgovina d.d. je dne 16. 4. 2007
pridobila nadzor nad družbo Vino Brežice
d.d. V navedenem primeru gre za koncentracijo v smislu druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 07-020-000377
Ob-22508/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS,
št. 13/07-UPB1) ter skladno s 104. členom
Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB1
in 69/06-ZOIPub) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo
št. 0012-83/2007/2 z dne 24. 7. 2007, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko postajo na oddajni točki: Celje Golovec
102,6 MHz (za pokrivanje območja mesta
Celje z okolico).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05).
2.2 Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje radijske dejavnosti za program,
s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora vsakodnevno predvajati informativne vsebine z območja Mestne
občine Celje;
– poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem času predvajati vsaj še dve drugi vrsti
programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne
produkcije (Ur. l. RS, št. 77/02);
– lastna produkcija radijskega programa
ponudnika mora obsegati najmanj 30 odstotkov tedenskega oddajnega časa.
2.6 Ponudnik lahko s programom, s katerim kandidira, v analogni radiodifuzni tehniki
prekriva največ 20% celotnega razpisanega
geografskega območja.
2.7 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki ne sme biti oddaljeno več kot 20
km od razpisanega geografskega območja
pokrivanja.
2.8 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki

jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico do uporabe radijske
frekvence Celje Golovec 102,6 MHz.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk. (0–10 točk)
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju
politično nevtralnega programa, ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. (0–3 točke)
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. (0–10 točk)
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
(0–12 točk)
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja, imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju. (0–10 točk)
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Mestno občino Celje. Za pozitivno
mnenje pristojnega organa Mestne občine
Celje o utemeljenosti pokrivanja območja
občine s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik
4 točke. (0–4 točke)
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Mestno občino Celje. Ponudnik s
sedežem v Mestni občini Celje dobi 4 točke,
če ponudbi priloži zagotovilo, ki ga pridobi
po objavi razpisa, da občina, v kateri ima
ponudnik svoj sedež in v katero hkrati sega
območje pokrivanja razpisane frekvence,
podpira lokalni oziroma regionalni radijski
program. (0–4 točke)
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo
točke glede na njihovo poslovno in finanč-

no sposobnost, ki se ocenjujeta s pomočjo
kazalnika gospodarnosti, donosnosti in dohodkovnosti, kazalnika financiranja, kazalnika plačilne sposobnosti ter povprečnega
števila redno zaposlenih v letih 2005–2006.
(0–6 točk)
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
radijskega programa se ponudniku dodeli od
0 do 6 točk glede na število zaposlenih, ki
sodelujejo pri produkciji programa in imajo s
ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu
tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se ponudniku dodeli od 0
do 4 točke glede na vrednost tehnične opreme za produkcijo programa na dan oddaje
ponudbe. (0–10 točk)
3.10 Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev) imajo prednost pred
drugimi ponudniki. (0–6 točk)
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja radijskega programa na področju radiodifuzije.
(0–10 točk)
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0–6 točk)
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Ur. l. RS,
št. 110/06-UPB1 in 69/06-ZOIPub). Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe o
dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme 6 točk, ponudnik, ki ponudbi
kopije odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne priloži, prejme 0
točk. (0–6 točk)
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen. (0–3 točke)
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 10. 10.
2007 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
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agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v
treh kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo na
sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 12. 10. 2007 ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija
Ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v
skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je
objavljena na spletnih straneh agencije:
http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne
razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno v vložišču agencije,
v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in
sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 07-020-000377
Ob-22509/07
Na podlagi 104.a člena Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB1 in 69/06
– ZOIPub) in 40. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (Ur. l. RS, št. 13/07-UPB1)
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta
za radiodifuzijo št. 0012-79/2007/3 z dne
24. 7. 2007, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
pravice razširjanja televizijskega
programa v digitalni radiodifuzni tehniki
na območju Republike Slovenije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so tri pravice
za razširjanje televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po
nudnik

2.1 Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.2 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje televizijske dejavnosti za program, s katerim kandidira.
2.3 Pogoj, ki ga mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora biti namenjen nacionalnemu televizijskemu občinstvu.
2.4 Ponudnik mora s programom, s katerim kandidira, v analogni radiodifuzni tehniki
pokrivati najmanj 30 odstotkov prebivalcev
Republike Slovenije.
2.5 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk,
ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire treh najboljših ponudnikov. Agencija bo trem izbranim
ponudnikom dodelila pravico razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni
tehniki na območju Republike Slovenije.
3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti
točke glede na to, kako raznovrsten program
ponujajo. Ponudnik, ki ponuja bolj raznovrsten
program prejme več točk. (0–15 točk)
3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk. (0–15 točk)
3.3. Produkcija slovenskih avdiovizualnih
del iz 68. člena Zakona o medijih
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času, se oceni
z večjim številom točk. (0–10 točk)
3.4 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
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času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0–20 točk)
3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevno
informativnih programih
Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevno informativnih
oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 15
točk, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0
točk. (0–15 točk)
3.6 Pokritost prebivalstva s programom
v analogni radiodifuzni tehniki
Ponudnikom se pri tem merilu dodeli
točke glede na pokritost prebivalcev Republike Slovenije s ponujenim programom, ki
se razširja v analogni radiodifuzni tehniki.
Ponudniki, katerih ponujeni program v analogni radiodifuzni tehniki pokriva večji delež
prebivalcev Republike Slovenije, prejmejo
več točk. (0–25 točk)
4 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 10. 9. 2007
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja
morajo ponudbe prispeti na naslov agencije:
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe,
dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka,
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v
treh kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo na
sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 13. 9. 2007 ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija
Ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis,
mora dostaviti popolno ponudbo v skladu
s tem sklepom in razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je objavljena na
spletnih straneh agencije: http://www.apek.
si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi
osebno v vložišču agencije, v času uradnih
ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do
11. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-22357/07
Uprava družbe Fotona, d.d. proizvodnja
optoelektronskih naprav d.d., Stegne 7,
1000 Ljubljana, matična številka 504523,
skladno s prvim odstavkom 629. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD), obvešča delničarje, upnike in svet delavcev
o nameravani delitvi družbe po postopku
oddelitve z ustanovitvijo nove družbe.
Uprava družbe Fotona, d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče)
že predložila delitveni načrt, ki ga je pred
tem pregledal nadzorni svet te družbe.
Delničarjem družbe Fotona, d.d. je na
sedežu družbe v Ljubljani, Stegne 7, omogočen pregled naslednjih listin: delitvenega
načrta s prilogami, letnega poročila Fotone,
d.d. za zadnja tri poslovna leta, poročila
uprave o delitvi, poročila o reviziji delitve
in poročila nadzornega sveta o pregledu
delitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Vsakemu upniku družbe in svetu delavcev bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala
prepis delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala
o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini
bo uprava ustno obrazložila vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju
za delitev delničarje obvestila o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe,
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.
Predsednik uprave družbe Fotona d.d.
dr. Matjaž Lukač
Ob-22370/07
Družba ŽITO ŠUMI tovarna bonbonov
Ljubljana, d.o.o., 1000 Ljubljana, Šmartinska 154, v skladu s 629. členom Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja obvestilo, da namerava izvesti delitev družbe
po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove
družbe.
Družba ŽITO ŠUMI tovarna bonbonov
Ljubljana, d.o.o. je v ta namen kot prenosna
družba Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) že predložila delitveni načrt
z vsemi prilogami.
Družbenikom je na sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska 154, omogočen pregled
delitvenega načrta in vseh ostalih listin v
zvezi z delitvijo.
Vsakemu družbeniku bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Vsakemu upniku in svetu delavcev bo
družba na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis
delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala
o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini
bo direktor ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju
za delitev družbenike obvestil o vseh po-

membnih spremembah premoženja družbe,
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.
ŽITO ŠUMI, d.o.o.
Hrovat Zvonko, direktor
Ob-22371/07
Direktor družbe Era Holding, družba za
financiranje, upravljanje in ustanavljanje
družb-pooblaščenka, d.d. na podlagi prvega
odstavka 586. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) objavlja obvestilo:
1. Direktor družbe Era Holding d.d. je
Okrožnemu sodišču v Celju (registrsko sodišče), Prešernova 22, 3000 Celje predložil
pogodbo o pripojitvi družbe Era d.d. k družbi
Era Holding d.d., ki jo je pred tem pregledal
nadzorni svet te družbe.
2. Delničarjem družbe je na sedežu družbe Era Holding d.d., Prešernova 10, 3320
Velenje omogočen pregled listin iz drugega
odstavka 586. člena ZGD-1, in sicer Pogodbe o pripojitvi, letnih poročil družb Era d.d. in
Era Holding d.d. za zadnja tri poslovna leta,
zaključno poročilo družbe Era d.d., poročilo
poslovodstev obeh družb o pripojitvi in poročila nadzornih svetov o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine. Na začetku
obravnave pripojitve, bo poslovodstvo ustno
obrazložilo vsebino Pogodbe o pripojitvi in
pred odločanjem o soglasju za pripojitev
delničarje obvestila o vseh pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju
od sklenitve pogodbe o pripojitvi do zasedanja skupščine.
Era Holding d.d.
direktor
Gvido Omladič
Ob-22445/07
V skladu s 412. členom ZGD-1 in na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kopru Srg
2007/00854 z dne 9. 7. 2007, likvidacijski
upravitelj družbe Damen d.o.o. Sežana, v
likvidaciji, poziva upnike, da v roku 30 dni
od dneva te objave, s priporočeno poštno
pošiljko prijavijo svoje terjatve do družbe,
in sicer na naslov: Damen d.o.o. Sežana, v
likvidaciji, Sežana, Partizanska cesta 137,
s pripisom: prijava terjatve. Upniki morajo
k prijavi priložiti ustrezna dokazila, ki izkazujejo terjatev.
Damen d.o.o. Sežana, v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Tecchio Andrea

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-22358/07
Direktor družbe TPC Livade d.o.o. Izola,
s sedežem na naslovu Južna cesta 101,
6310 Izola, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru pod vložno številko

1/05332/00, v skladu s 520. členom ZGD-1
objavlja naslednji sklep, ki ga je zaradi izključitve družbenika skupščina družbenikov
družbe sprejela dne 5. 7. 2007:
»Na podlagi prve alineje drugega odstavka 502. člena ZGD-1 se osnovni kapital zmanjša za znesek 5.700.000,00
SIT, in sicer z 125.880.000,00 SIT na
120.180.000,00 SIT.«
Direktor družbe poziva upnike družbe, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
TPC Livade d.o.o. Izola
Alojz Bolčina
direktor

Sklici skupščin
Ob-22598/07
Preklic
Uprava družbe Iskra Mehanizmi d.d.
preklicuje sklic 13. seje skupščine delniške
družbe Iskra Mehanizmi d.d., ki je bila predvidena dne 22. 8. 2007 in katere sklic je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 65 z dne
20. 7. 2007.
Iskra Mehanizmi d.d.
predsednik uprave – glavni direktor
dr. Marjan Pogačnik
Ob-22519/07
Popravek
Pri objavi 9. redne seje skupščine delniške družbe Kovinoplastika Lož, Družba
pooblaščenka d.d., Lož, Cesta 19. oktobra
57, 1386 Stari trg pri Ložu, objavljene v
Uradnem listu RS, št. 67 z dne 27. 7. 2007,
Ob-21495/07, se popravi napaka pri predlogu sklepa 4.2, in sicer tako, da se besedilo
prvega odstavka pravilno glasi:
V statutu družbe se uskladi besedilo v
skladu s sprejeto vsebino pod točko 4.1
dnevnega reda kot sledi:
ter pri predlogu sklepa 4.b tretji odstavek
se pravilno glasi:
V statutu družbe se uskladi besedilo v
skladu s sprejeto vsebino pod točko 4.1.
dnevnega reda kot sledi:
Kovinoplastika Lož
Družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
Ob-22359/07
Na podlagi določil Statuta delniške družbe VEPLAS, velenjska plastika, d.d., Velenje, Cesta Simona Blatnika 11 in skladno z
določbami Zakona o gospodarskih družbah,
uprava sklicuje
9. sejo skupščine
delničarjev družbe,
ki bo v petek, 28. septembra 2007, ob
11. uri, v prostorih družbe.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje organov in ugotovitev sklepčnosti.
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Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se izvoli
odvetnico, Ireno Nečemer iz Slovenskih
Konjic.
Za člane verifikacijske komisije se izvolijo: Draga Vrabiča za predsednika, Ivico Ledinek za članico, Moniko Volk za
članico.
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Seji
skupščine bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2006.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2006 v
predloženi vsebini.
3. Obravnava in sprejem sklepa o pokritju bilančne izgube v letu 2006.
Predlog sklepa: ugotovljeno izgubo v
višini 60.702.000,00 SIT družba pokrije:
15.146.000,00 SIT iz prenesenega čistega
dobička preteklih let, 45.556.000,00 SIT
pa iz zakonskih rezerv.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ob preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
sklepu se podeli razrešnica za poslovno
leto 2006.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
imenuje revizor za poslovno leto 2006.
6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo
Gradivo za skupščino (skupaj z besedilom predlaganih sklepov) je na vpogled
na sedežu družbe po objavi sklica do dne
zasedanja skupščine, vsak delovni dan,
od 9. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarje oziroma pooblaščence prosimo,
da pooblastilo dostavijo najkasneje tri dni
pred sejo skupščine. Vse delničarje, ki se
bodo skupščine udeležili, prosimo, da uro
pred začetkom uredijo formalnosti v zvezi
z udeležbo. Na skupščini lahko sodelujejo
tudi delničarji, ki so vsaj tri dni pred sejo
skupščine vpisani v delniški knjigi.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
ali predlogom dnevnega reda, za katere
želijo, da so o njih seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se ponovno sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
VEPLAS, velenjska plastika, d.d.
direktor
Franc Vedenik, univ. dipl. inž.
Ob-22360/07
Na podlagi 41. člena statuta družbe
Mlinostroj d.d. Domžale, uprava družbe
sklicuje
10. redno skupščino,
ki bo v petek dne 14. 9. 2007, ob
13. uri, v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d. Domžale, Študljanska c. 5.

Predlagani dnevni red:
1. Odprtje in ugotovitev sklepčnosti
skupščine in izvolitev delovnih teles.
1.1 Predlog sklepa: na predlog uprave
se izvolijo delovni organi skupščine.
2. Uvedba kosovnic delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe
sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic,
kar pomeni, da se sedanjih 83.326 delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT nadomesti z 83.326 kosovnimi delnicami.
3. Sprejem sklepa o preračunu osnovnega kapitala v evre.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe Mlinostroj d.d. Domžale, ki znaša
83.326.000,00 SIT se v skladu s 693. členom ZGD-1, preračuna v evre po tečaju zamenjave in po zamenjavi znaša
347.469,42 EUR.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe
sprejme spremembe in dopolnitve statuta
družbe v predloženem besedilu.
5. Seznanitev skupščine s sprejetim
revidiranim letnim poročilom za poslovno
leto 2006, revizijskim poročilom in pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe Mlinostroj d.d.
6. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
6.1 Predlog sklepa: bilančni dobiček v
višini 9.889 tisoč SIT ostane nerazporejen.
6.2 Predlog sklepa: skupščina delničarjev Mlinostroj d.d. podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovanje v letu
2006.
7. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2007 imenuje
družba Ripro d.o.o. iz Velenja.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže s potrdilom o delnicah oziroma s
pisnim pooblastilom delničarja in njegovim potrdilom o delnicah. Vsak delničar ali
njegov pooblaščenec mora najaviti svojo
udeležbo na skupščini najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki,
tako da prijava prispe na sedež družbe
najkasneje do 14. 9. 2007, sicer nima pravice do udeležbe na skupščini.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine uro
pred začetkom zasedanja. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine, skupščina ponovno sestane
in glasuje ne glede na število prisotnih
delnic.
Gradivo o katerem sklepa skupščina
(predlog sprememb statuta, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, revizijsko
poročilo in utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov) je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe od 13. avgusta
2007 do 13. septembra 2007, vsak delovni
dan od 14. do 15. ure.
Mlinostroj d.d. Domžale
uprava
Miroslav Jerin
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Razširitve dnevnih redov
Ob-22517/07
Uprava družbe SGG – Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, v skladu z zakonom objavlja dodatno
točko dnevnega reda sklica skupščine.
Dnevni red skupščine SGG – Družba
pooblaščenka d.d., sklicane za v četrtek,
30. 8. 2007, ob 8. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu, Brunov drevored 13,
se dopolni z novima, dodatnima točkama
dnevnega reda pod zaporedno številko 8.
in 9. (dosedanja 8. točka dnevnega reda
postane 10. točka), in sicer:
8. Povečanje osnovnega kapitala družbe
z novimi stvarnimi vložki.
Predlog sklepa:
8.1. Osnovni kapital družbe v znesku
552.808,38 EUR se poveča za znesek
550,83 EUR, tako da nov osnovni kapital
družbe znaša 553.359,21 EUR.
8.2. Povečanje osnovnega kapitala se
izvede z novimi stvarnimi vložki, in sicer z
navadnimi kosovnimi delnicami izdajatelja
Soško gozdno gospodarstvo Tolmin d.d.,
skupaj 144 navadnih kosovnih delnic izdajatelja Soško gozdno gospodarstvo Tolmin
d.d., v vrednosti 3.724,57 EUR. Stvarne
vložke vlagata:
– Vesna Kodrič, Predmeja 17, 5270 Ajdovščina, 72 delnic izdajatelja Soško gozdno gospodarstvo Tolmin d.d., in
– Julija Brus, Predmeja 17, 5270 Ajdovščina, 72 delnic izdajatelja Soško gozdno
gospodarstvo Tolmin d.d.
8.3. Na podlagi povečanja osnovnega
kapitala s stvarnimi vložki bo družba po
vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register izdala 132 novih navadnih imenskih kosovnih delnic družbe
SGG – Družba pooblaščenka d.d., z oznako A, druge izdaje, v emisijski vrednosti
3.724,57 EUR. Razlika do celotne višine
vložkov v znesku 3.173,74 EUR predstavlja
vplačan presežek kapitala.
8.4. Prednostna pravica delničarjev družbe SGG – Družba pooblaščenka d.d. do
vpisa novih delnic pri povečanju osnovnega
kapitala je v celoti izključena, saj bodo novo
izdane delnice izročene v zameno za vložene stvarne vložke.
9. Sprejem sprememb Statuta družbe
SGG – Družba pooblaščenka d.d. in čistopisa Statuta družbe SGG – Družba pooblaščenka d.d.
Predlog sklepa: na podlagi sprejetih sklepov pod zgornjo 8. točko dnevnega reda,
skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta družbe SGG – Družba pooblaščenka d.d. in čistopis Statuta družbe SGG
– Družba pooblaščenka d.d. v predloženi
vsebini.
Gradivo k dodatnima točkama dnevnega reda
Gradivo, ki obsega predlog sklepa s poročilom o reviziji stvarnih vložkov ter predlaganimi spremembami Statuta družbe SGG
– Družba pooblaščenka d.d., je dostopno na
sedežu družbe od 10. 8. 2007 dalje, vsak
delovni dan, med 9. in 11. uro, pri Magdi
Logar.
SGG – Družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
Ob-22520/07
Uprava družbe Turistično podjetje Portorož d.d., Cesta solinarjev 6, 6320 Portorož,
sporoča, da je delničar Terme Čatež d.d.,
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Topliška cesta 35, 8251 Čatež, ob Savi, zahteval razširitev dnevnega reda 9. seje skupščine Turističnega podjetja Portorož d.d.,
sklicane za dne 28. 8. 2007, katere sklic je
bil objavljen dne 27. 7. 2007 v Uradnem listu
RS, z novo (dodatno) točko 4, ki se glasi:
Nova točka 4. se glasi:
Članica nadzornega sveta Turističnega
podjetja Portorož d.d., Irena Kastelic se odpokliče z dnem 28. 8. 2007.
Za člana nadzornega sveta Turističnega
podjetja Portorož d.d. se z dnem 28. 8. 2007
imenuje Mladen Kučiš.
Obrazložitev:
Predlagatelj predlaga v nadzorni svet
družbe Mladena Kučiša, roj. 27. 6. 1964,
univ. dipl. komunikolog, ki opravlja funkcijo generalnega direktorja Term Čatež d.d.,
pred tem pa je opravljal funkcije direktorja
prodaje in marketinga in direktorja hotelov
in ima dolgoletne izkušnje na področju turizma.
Zahteva za razširitev dnevnega reda je
na vpogled delničarjem na sedežu družbe,
pod enakimi pogoji kot ostalo gradivo za
skupščino.
Turistično podjetje Portorož d.d.
uprava

Nasprotni predlogi
Ob-22361/07
Uprava družbe Esotech d.d. v skladu s
300. členom ZGD-1 objavlja vezano na sklicano 11. sejo skupščine družbe, ki bo dne
23. 8. 2007 naslednja nasprotna predloga
delničarke Zofije Mazej Kukovič:
Delničarka družbe Zofija Mazej Kukovič
podaja k predlogu sklepa pod 3.3.2. dnevnega reda skupščine naslednji nasprotni
predlog:
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Skupščina delničarjev podeljuje Upravi
družbe razrešnico za poslovno leto 2006.
Delničarka, Zofija Mazej Kukovič, sporoča tudi, da bo na skupščini ugovarjala
predlogu Uprave objavljenem v predlogu
sklepov pod 3.3.2. in bo druge delničarje
pripravila do tega, da bodo glasovali za njen
nasprotni predlog.
Obrazložitev – citirano:
Po 2. odstavku 294. člena ZGD-ja, z
razrešnico skupščina potrdi in odobri delo
organov vodenja in nadzora v poslovnem
letu. Poslovodstvo pa mora po zakonu za
takšno odločanje, skupščini predložiti letno
poročilo in poročilo nadzornega sveta, ker
mora biti skupščina pred takšno odločitvijo
seznanjena z vsemi relevantnimi podatki.
Na sklicani seji skupščine bo po 2. točki
dnevnega reda predstavljeno Letno poročilo
družbe za leto 2006 s pozitivnim mnenjem
revizijske družbe ter s sklepom o sprejetju
revidiranega poročila s strani nadzornega
sveta, s 33. seje, dne 12. 6. 2007.
Poleg tega je iz zapisnika nadzornega
sveta z dne 12. 6. 2007, da je bil na seji pod
4. točko sprejet ugotovitveni sklep: »……….
Nadzorni svet je pripravil poročilo o svojem
delu v letu 2006 v zakonskem roku glede
na prejem revidiranega poslovnega poročila. Člani so ga s podpisom potrdili 22. 4.
2007 in ga istega dne predali upravi.», poleg
tega pa je predsednik nadzornega sveta
ustno izrazil pozitivno mnenje o delu uprave
v poslovnem letu 2006.
Iz navedenih dejstev sledi, da ni nobenega utemeljenega razloga za to, da bi skupščina na podlagi pozitivnih mnenj zunanjih
strokovnjakov, kot tudi veljavno sprejetih
sklepov nadzornega sveta o sprejetju revidiranega poslovnega poročila in pozitivne
ocene o delu uprave v poslovnem letu 2006,
ne podeli razrešnice upravi.

Zofija Mazej Kukovič kot dokaz navajam letno poročilo za leto 2006, ki je bilo
sprejeto in potrjeno dne 23. 3. 2007 s strani revizorja in sprejeto na 33. redni seji
nadzornega sveta, dne 12. 6. 2007 in je
na vpogled pri upravi družbe, oziroma je
delničarjem dostopno.
Delničarka družbe Zofija Mazej Kukovič
podaja k predlogu sklepa pod 4.2. dnevnega reda skupščine naslednji nasprotni predlog: da se za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe ne imenuje Robert
Hudournik.
Obrazložitev – citirano:
Predlagani Robert Hudournik je še v
času, ko je bil v delovnem razmerju v družbi
Esotech d.d., brez izrecnega pooblastila, v
juniju 2006 podpisal projekt za visokonapetostni motor in pripadajoče načrte. Na
osnovi prevzete odgovornosti je povzročil potencialno veliko škodo in rizik družbi
Esotech d.d., saj je pred tem na istem motorju nastala okvara, ki je povzročila veliko
škodo.
V tem času sem bila, kot tedanja Uprava
na operaciji v Bolnici Celje, zato sem že
nekaj tednov pred svojim odhodom na kolegiju podala navodila v zvezi z ravnanjem
na tem projektu. Posebej sem poudarila, da
je potrebno pridobiti vse pravne podlage, ki
bodo zaščitile družbo Esotech d.d., v primeru podpisa tega projekta. Ker je družba
Esotech d.d. vršila tudi elektro montažna
dela na tem motorju v času, ko je prišlo do
okvare, so bili moji pomisleki glede rizika
toliko večji.
Vse dokazni dokumenti se nahajajo znotraj družbe Esotech d.d., v poslovni funkciji
razvoja, kot tudi pri investitorju.
Esotech d.d., Velenje
uprava družbe
Marko Škoberne
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Zavarovanja terjatev
SV 251/07
Ob-22570/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Aleksandra Mraza iz
Celja, opr. št. SV 251/07 z dne 6. 8. 2007, je
bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastnina, in sicer poslovni prostor v pritličju stavbe Prešernova 15,
3000 Celje, v skupni izmeri 86,56 m2, hodnik
3,13 m2 in izložba 3,75 m2, s pripadajočim
sorazmernim deležem na funkcionalnem zemljišču, poslovni prostori so v stavbi zgrajeni
na parc. št. 2291, k.o. Celje, identifikator
nepremičnine v času sklepanja notarskega
zapisa še ni znan, last kreditojemalca-zastavitelja Čar trgovsko podjetje d.o.o. Celje,
s sedežem Celje, Prešernova 15, matična
številka 5533783, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 25. 7. 2002 in dodatka k kupoprodajni pogodbi z 29. 7. 2002, sklenjene
med Mestno občino Celje, kot prodajalko in
kreditojemalcem - zastaviteljem, zastavljena
v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska
58, Ljubljana, matična številka 5026024, za
zavarovanje denarne terjatve po pogodbi
o dolgoročnem kreditu reg. št. 0922749, v
znesku 40.000,00 EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete 20. 9. 2010, z obrestno mero
šestmesečni Euribor + 1,70% odstotnih točk
letno, ter možnostjo predčasne zapadlosti
kredita, določene v devetem členu pogodbe
o dolgoročnem kreditu, v primeru zamude
z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s
stroški, ki bi jih banka - upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 497/2007
Ob-22571/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Uroša iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 497/2007 z
dne 3. 8. 2007, je stanovanje z oznako M-2,
št. 18, v mansardi večstanovanjske stavbe
ob Slomškovi ulici v Slovenskih Konjicah,
v skupni izmeri 154,18 m2, stoječi na parc.
št. 238/14, k.o. Slovenske Konjice, v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Slovenskih
Konjicah, last Žnidarič Uroša in Repnik Žnidarič Mojce, vsakega do ½ celote, ki sta jo
zastavitelja Žnidarič Uroš in Repnik Žnidarič
Mojca pridobila na podlagi prodajne pogodbe številka 3-4/2007-07 z dne 23. 2. 2007,
overjene pod opr. št. OV 418/2007 z dne
3. 4. 2007, pri notarju Marguč Urošu v Slo-

venskih Konjicah in aneksa št. 1 k prodajni
pogodbi št. 3-4/2007-07 z dne 23. 2. 2007,
datiranega z dnem 15. 6. 2007, overjenega pod opr. št. OV 924/2007 z dne 11. 7.
2007, pri notarju Marguč Urošu v Slovenskih
Konjicah, sklenjenih s prodajalcem Javnim
stanovanjskim skladom Občine Slovenske
Konjice, Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice, zastavljeno za zavarovanje denarne
terjatve v višini 66.327,50 EUR, s p.p., v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana,
matična št. 5860571.
SV 886/2007
Ob-22572/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 886/2007 z dne
1. 8. 2007, je stanovanje št. 2/P v izmeri
40,92 m2, v Mariboru, Ul. Kraljeviča Marka 3
– parc. št. 420, k.o. Melje, last Skrbiš Zdravka, stan. Maribor, Frankolovska 11, na temelju prodajne pogodbe št. Ma-MT-10/5-02
z dne 22. 7. 2002, zastavljeno v korist Hypo
Leasing d.o.o., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 449.568,00 EUR s pp.
SV 915/2007
Ob-22595/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 915/2007 z dne 7. 8.
2007, je stanovanje št. 19 v V. nad. v izmeri 78,12 m2, v stanovanjski hiši v Mariboru, Ul. Staneta Severja 6, ki stoji na
parc. št. 1620, k.o. Spodnje Radvanje, last
Šmintić Marjane, EMŠO 1211979505218,
stanujoče Maribor, Prušnikova, na temelju
kupoprodajne pogodbe, zapisane v notarskem zapisu notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1237/2007 z dne 18. 7.
2007, zastavljeno v korist upnice Sparkasse
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 110.000,00 EUR s pp.
SV 926/2007
Os-22597/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 926/2007 z dne
8. 8. 2007, je stanovanje št. 50/IV v izmeri
72,09 m2, v Mariboru, Trg Dušana Kvedra
9, – parc. št. 1753/7 in 1753/9, k.o. Sp.
Radvanje, last Krekove družbe za storitve

d.o.o., na temelju kupoprodajne pogodbe
z dne 10. 2. 2005, zastavljeno v korist Baten d.o.o., za zavarovanje posojila v znesku
18.206,80 EUR s pp.
SV 781/07
Ob-22619/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja,
opr. št. SV 781/07 z dne 8. 8. 2007, je bilo
dvosobno stanovanje št. 4 v Celju, Dečkova
50 – visoko pritličje v izmeri 75,37 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih, napravah in objektih ter funkcionalnem zemljišču, ki stoji na parc. št. 1219/22,
k.o. Spodnja Hudinja, last Cigler Željka, na
podlagi menjalne pogodbe z dne 16. 12.
2005, med kupcem Cigler Željkom in prodajalko Nepremičnine Celje d.o.o., zastavljeno v korist upnice Posojilnice - Bank
Borovlje – Celovec, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, Hauptplatz 16, A-9170,
Ferlach/Borovlje, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 13.500,00 EUR, s
pripadki, ki zapade v plačilo 31. 5. 2026.
SV 354/2007
Ob-22620/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o ustanovitvi hipoteke, notarja Janeza Ferleža iz Črnomlja, ul.
Lojzeta Fabjana št. 7, opr. št. SV 354/2007 z
dne 8. 8. 2007, je bila pri nepremičnini, ki v
naravi predstavljata stanovanje št. 4 v izmeri
69,40 m2, v drugem nadstropju stanovanjske stavbe, stoječe na delu parc. št. 4385,
k.o. Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 35,
Metlika, katerega lastnika sta Vergot Ljerka
roj. 6. 9. 1964, stan. Metlika Naselje Borisa
Kidriča št. 3 in Vergot Tonček roj. 13. 8. 1955,
stan. Metlika Naselje Borisa Kidriča št. 3,
vsak do ½ , na osnovi predhodnih pogodb
in notarsko overjenih dveh prodajnih pogodb
med prodajalcem RAP – Raiffeisen Leasing
d.o.o. in kupcema Vergotom Tončkom in Vergot Ljerko, obe z dne 12. 7. 2007, zastavljena
v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve
po kreditni pogodbi št. 120236 z dne 11. 6.
2007, v višini glavnice 37.581,24 CHF s pripadki in po kreditni pogodbi št. 120235 z dne
11. 6. 2007, v višini glavnice 80.766,70 CHF
s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
PPN 247/2006

Os-22362/07

To sodišče je s sklepom z dne 2. 7. 2007
pod opr. št. St 247/2006 potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med dolžnikom Trendes,
proizvodnja optičnih medijev d.o.o., Motnica 7a, Trzin, matična številka 1717154 in
njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik upnikom izplačal:
– upnikom razreda A – terjatve iz naslova kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, v
višini 20% v roku 1 leta od pravnomočnosti
sklepa o potrditvi prisilne poravnave, brez
obresti od dneva uvedbe prisilne poravnave
do izplačila.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov navedene v
stolpcu IV »ugotovljeno« tabele, ki je sestavni del sklepa, zato jih je dolžnik dolžan
izplačati v višini, navedeni v stolpcu VI »znesek za poplačilo«, v roku navedenem v 2.
točki izreka sklepa.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 7. 3. 2007 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne 2.
7. 2007. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
je postal pravnomočen dne 27. 7. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 7. 2007
St 2/2007

Os-22363/07

To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/2007
z dne 27. 7. 2007 na podlagi sedmega odstavka 99. člena ZPPSL zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Zidarstvo Jožef
Čeh, s.p., Tončka Dežmana 6, Kranj, matična št. 1351087, davčna št. 31299610.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 7. 2007
St 15/2005

Os-22364/07

To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom C & M d.o.o. Stara cerkev, Stari log 9 – v stečaju za dne
22. 10. 2007 ob 13.15 v razpravni dvorani
št. I, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 7. 2007
St 91/2000

Os-22365/07

Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Bistriške mesnine d.d. – v stečaju,
Zadružna ulica 4, Slovenska Bistrica, se
v skladu s 169. členom ZPPSL zaključi, saj

so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 7. 2007
St 21/2006

Os-22366/07

Sprejme in potrdi se predlog osnutka
glavne razdelitve posebne stečajne mase
stečajnega dolžnika Fifolt Kristina s.p.
Okrepčevalnica bistro Kristina, Apače
41 – v stečaju.
Narok za obravnavanje osnutka glavne
razdelitve posebne stečajne mase bo dne
12. 9. 2007 ob 14.30 v razpravni dvorani
št. 24, tukajšnjega sodišča.
Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo v
osnutek glavne razdelitve posebne stečajne
mase na tukajšnjem sodišču v sobi št. 5.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 7. 2007
St 31/2002

Os-22367/07

To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Vozila Gorica d.o.o., Cesta Goriške fronte 46, 5290 Šempter pri Gorici
– v stečaju, zunaj naroka dne 31. 7. 2007
sklenilo:
Četrti narok za preizkus terjatev bo dne
29. 8. 2007 ob 8.45 v razpravni dvorani
št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Predmet preizkusa je izločitvena pravica
na parc. št. 807/2 – dvorišče v izmeri 379 m2
in poslovni stavbi v izmerah 21 m2 in 27 m2,
vpisanih pri vložku št. 673 k.o. Šempeter,
ki jo je prijavil upnik TEKO, Tehnologija in
konstrukcije Nova Gorica, d.o.o., Vipavska
cesta 4, Nova Gorica.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 7. 2007
St 38/2006

Os-22446/07

To sodišče je s sklepom opr. št. St 38/2006
z dne 31. 7. 2007 na podlagi drugega odstavka 99. člena ZPPSL zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Jasna AD storitve
in trgovina, d.o.o., – v stečaju, Partizanska ulica 7, Tržič, matična št. 1809954,
davčna št. 26126150.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 7. 2007
St 51/2006

Os-22447/07

1. Stečajni postopek nad stečajni dolžnikom Rega Živko & Co d.n.o. – v stečaju, proizvodnjo in trgovsko podjetje,
Cankarjeva ulica 1a, Lenart v Slovenskih
Goricah, se v skladu s 99/II členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 7. 2007

St 213/2004

Os-22448/07

Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Avtoprevozništvo Močnik Branko
s.p. – v stečaju, Veliki Boč 35, Duh na
Ostrem vrhu, se v skladu s 169. členom
ZPPSL zaključi, saj so končana vsa opravila
iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 8. 2007
St 84/99

Os-22510/07

To sodišče, oddelek za gospodarsko sodstvo v stečajnem postopku nad dolžnikom
Avtomontaža Bus d.o.o. – v stečaju, Celovška 180, Ljubljana, ki se vodi pod opr.
št. St 84/99, razpisuje 3. narok za preizkus
prijavljenih terjatev, ki bo dne 24. 9. 2007 ob
13.30, v razpravni dvorani št. I. tukajšnjega
sodišča, Miklošičeva 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2007
St 154/2006

Os-22511/07

To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad dolžnikom Prima Donna
d.o.o., Wolfova 4, Ljubljana – v stečaju za
dne 22. 10. 2007 ob 13.30 v razpravni dvorani št. I, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2007

Izvršbe
In 405/2006

Os-20120/07

Dne 15. 6. 2007 je izvršitelj Leon Markovčič v rubežnem zapisniku o opravljenem
rubežu stanovanja velikosti 42,50 m2, št. 2,
v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Cesta Jaka Pletiša 1, Kranj, s pripadajočimi
skupnimi deli, objekti, napravami ter funkcionalnim zemljiščem z dne 13. 6. 2007, zaznamoval rubež iste nepremičnine v korist
upnikov Komunala Kranj d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj, Elektro Gorenjska d.d.
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj, ki ju
zastopa Domplan d.d. Kranj in Domplan d.d.
Kranj, Bleiweisova cesta 14, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. 7. 2007
In 478/2006

Os-20887/07

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
opr. št. In 00478/2006, je bil dne 10. 5. 2007
opravljen v korist upnika Lesnina LGM Trgovsko podjetje za les in gradbeni material
d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana, rubež nepremičnine na naslovu Beljaška ulica 20, Ljubljana, v izmeri 43 m2, last dolžnice Pilipović
Metke, Beljaška ulica 20, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2007
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Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1407/2006
Os-19055/07
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Trdan
Brigite, Breg pri Kočevju 52, ki jo zastopa
poobl. odvetnik Bastar Marjan iz Kočevja,
zaradi izbrisa stare hipoteke, vpisane pri
nepremičninah vl. št. 302, k.o. Stara Cerkev,
dne 12. 2. 2007 začelo postopek izbrisa
stare hipoteke, vpisane pri 1/2 nepremičnin
vl. št. 302, k.o. Stara Cerkev, ki je last Trdan
Brigite, roj. 4. 3. 1953, stanujoče Breg pri
Kočevju 52, ki je vknjižena v korist Tekstilane Kočevje, na podlagi posojilne pogodbe
z dne 29. 9. 1977, pod opr. št. Dn 1252/77,
dne 3. 10. 1977.
Sodišče s tem oklicem poziva hipotekarnega upnika, da v primeru, če izbrisu stare
hipoteke, ki je predmete tega zemljiškoknjižnega postopka, nasprotuje, v treh mesecih
od objave oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 11. 5. 2007
Dn 13589/2007
Os-18547/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Šentjurc, Gorazdova ulica 10, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v podvl. št. 1637/82, k.o. Moste, dne
31. 5. 2007, pod opr. št. Dn 13589/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
neznanega datuma, sklenjene med Jožetom
Jerajem, kot kupcem in Gradbenim podjetjem Bežigrad, kot prodajalcem (za nepremičnino sedaj vpisano v podvl. št. 1637/82,
k.o. Moste).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2007
Dn 13586/2007
Os-19062/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Miroslave Snoj, Povšetova 69, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah
parc. št. 27/2, 27/3, 27/5, k.o. Zadobrova,
na deležu do 2/14, dne 31. 5. 2007, od opr.
št. Dn 13586/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Rant Ivanom, kot prodajalcem in Snoj Miroslavo, kot kupovalko, za
nepremičnine parc. št. 27/2, 27/3 in 27/5,
k.o. Zadobrova, za delež 2/14.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za

vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2007
Dn 31382/2005
Os-19064/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marjana Kralja, Senožeti 118/c, Dol pri Ljubljani,
ki ga zastopa odvetnik Jože Hribernik iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 45 v izmeri 88,80 m2, na naslovu Preglov trg 4, Ljubljana, ident. št. 164.
E, podvl. št. 2085/143, k.o. Slape, dne 18.
5. 2007, pod opr. št. Dn 31382/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 011488/88 z dne
28. 12. 1988, sklenjene med GIP Gradis
TOZD Gradbena operativa Ljubljana, Ulica
Gradnikove brigade 11, Ljubljana, ki ga zastopa Zavod za izgradnjo Ljubljane, n.sol.o.,
TOZD Inženiring, n.sub.o., kot prodajalcem
in Vesno Loborec, takrat Galjevica 9, Ljubljana, kot kupovalko,
– dodatka
h
prodajni
pogodbi
št. 011488/88 z dne 28. 12. 1988, sklenjene
med GIP Gradis, TOZD Gradbena operativa Ljubljana, ulica Gradnikove brigade 11,
Ljubljana, ki ga zastopa Zavod za izgradnjo
Ljubljane, n.sol.o., TOZD Inženiring, n.sub.
o., kot prodajalcem in Vesno Loborec, takrat
Galjevica 9, Ljubljana, kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2007
Dn 35137/2004
Os-19094/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta
Gosenca, Radovica 84, Metlika, ki ga zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 130, Vojkova 77, Ljubljana, v izmeri
28,41 m2, ident. št. 130.E, vpisano v podvl.
št. 1448/37, k.o. Brinje I, dne 18. 5. 2007,
pod opr. št. Dn 35137/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. BS-3 51/79,
sklenjene med Združenim gradbenim podjetjem Giposs Ljubljana (kot prodajalcem) in
Iztokom Valenčičem (kot kupcem), dne 11. 6.
1979, za stanovanje št. 130, v XVI. nadstropju, v izmeri 26,35 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2007
Dn 27887/2006
Os-19095/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana Kramžarja, Prušnikova 13, Ljubljana, ki
ga zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 133, Prušnikova 13, Ljubljana,
v izmeri 39,97 m2, ident. št. 39.E, vpisano v
podvl. št. 1994/39, k.o. Šentvid nad Ljubljano,
dne 18. 5. 2007, pod opr št. Dn 27887/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 17/87 z dne 24. 4. 1987, sklenjene med
SOZD ZGP, n.sol.o., Ljubljana, Dvoržakova
5, ki ga zastopa DO Giposs Inženiring, TOZD
Inženiring, Ljubljana, Dvoržakova 5, po svojem direktorju Prihoda Mihi, dipl. ing. gr. (kot
prodajalcem) in Marto Oven, roj. 3. 8. 1957,
Zelena pot 23, Ljubljana, (kot kupovalko), za
enosobno stanovanje št. 13 v mansardi, v
izmeri 32,96 m2, vključno s shrambo v kleti,
objekt Bumerang, soseska ŠS-4/4 Dravlje
(ŠS-107/1 Šentvid), v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2007
Dn 1750/2003
Os-20105/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana
Komarja, Beblerjev trg 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 66.E, stanovanje št. 66, v 7. nad.,
Beblerjev trg 3, Ljubljana, vpisani v podvl.
št. 364/66, k.o. Nove Jarše, dne 29. 5. 2007,
pod opr št. Dn 1750/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
9. 3. 1990, sklenjene med Metko Vedenik
Novak, roj. 8. 7. 1954 v Celju, Ljubljana,
Beblerjev trg 3 in Borisom Novakom, roj.
14. 10. 1951 v Ljubljani, Ljubljana, Beblerjev
trg 3, kot prodajalcem ter Alenko Debeljak,
roj. 13. 7. 1968 v Ljubljani, Ljubljana, Ulica
bratov Učakar 136 in Romanom Bengezom,
roj. 22. 2. 1964 v Ljubljani, Kogojeva 4, kot
kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2007
Dn 2905/2006
Os-20106/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matije Kerpana,
Maroltova ulica 16, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino vpisano
v podvl. št. 357/101, k.o. Nove Jarše, do 1/1,
dne 8. 5. 2007, pod opr. št. Dn 29305/2006
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– predpogodbe št. 395/82.05/20-70,
sklenjene v letu 1982, med SGP Grosuplje,
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TOZD Splošne gradnje, SDK Ljubljana, kot
prodajalcem in Sluga Katarino, Clevelandska
ulica 27, Ljubljana, kot kupovalko, za garsonjero št. 45, v šestem nadstropju objekta v
Ljubljani, Clevelandska 27 (sedaj vpisano v
podvl. št. 357/101, k.o. Nove Jarše;
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 10.
1982, sklenjene med Sluga Katarino, Clevelandska ulica 27, Ljubljana, kot prodajalko in
Kovačič Ferdinandom, Rašiška 5, Ljubljana,
kot kupcem, za garsonjero št. 45, v šestem
nadstropju objekta v Ljubljani, Clevelandska
27 (sedaj vpisano v podvl. št. 357/101, k.o.
Nove Jarše);
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 9.
1986, sklenjene med Kovačič Ferdinandom,
Rašiška 5, Ljubljana, kot prodajalcem in Levstik Gorazdom, Cesta Ceneta Štuparja
104, Ljubljana, kot kupcem, za garsonjero
št. 45, v šestem nadstropju objekta v Ljubljani, Clevelandska 27 (sedaj vpisano v podvl.
št. 357/101, k.o. Nove Jarše).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2007
Dn 13409/2007
Os-20107/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mirana Gabrovška,
Pregljeva ulica 64, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v
podvl. št. 5407/7, k.o. Trnovsko predmestje,
dne 31. 5. 2007, pod opr. št. Dn 13409/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
Garovšek Marijanom, Rezijanska 20, Ljubljana, kot kupcem in Gradbenim podjetjem
Tehnograd, kot prodajalcem (za nepremičnino, sedaj vpisano v podvl. št. 5407/7, k.o.
Trnovsko predmestje).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2007
Dn 30831/2004
Os-20110/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nine Šelih, Ulica Gubčeve brigade 86, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v podvl. št. 37/10, k.o. Tabor, do 1/2,
dne 8. 5. 2007, pod opr. št. Dn 30831/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 2388/93,
sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana in Žagar-Žnidarišič Igorjem, Resljeva 24, Ljubljana, za dvoinpolsobno stanovanje št. 5, v II. nadstropju, s pripadajočo
shrambo (sedaj vpisano v podvl. št. 37/10,
k.o. Tabor).
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2007
Dn 5866/2004
Os-20111/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Andreje Zorič, Kebetova 1, Medvode, ki jo zastopa JUS-KO
d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v podvl.
št. 1471/38, k.o. Brinje I, dne 18. 5. 2007,
pod opr. št. Dn 5866/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 18. 11. 1991,
sklenjene med Abanko in Juvan Marijo, Šarhova 34, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 12.
1991, sklenjene med Cajhen Heleno in Juvan Marijo.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2007
Dn 28374/2006
Os-20501/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Monike Adamič, Rašiška 1, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnica Barbka Zdolšek iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
garažo št. 182, ob Rašiški ulici v Ljubljani,
za identifikatorjem št.82.E, vpisano v podvložek št. 4342/82, k.o. Zgornja Šiška, pod
opr. št. Dn 28374/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o nakupu garaže št. G-654 z
dne 17. 4. 1968, sklenjene med prodajalcem
Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana,
ki ga zastopa Stanovanjsko gospodarstvo
standard Ljubljana, Celovška cesta 87, po
direktorju Miroslavu Pleši in kupcem Bogdanom Grabnarjem, Celovška 179, Ljubljana,
za garažo, boks št. 182, v objektu Triplex
D-1 Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 1.
1977, sklenjene med prodajalcem Bogdanom Grabnarjem, Celovška 179, Ljubljana
in kupcem Stanetom Adamičem, Rašiška 1,
Ljubljana, za garažo, boks št. 182, v objektu
Triplex D-1, ob Rašiški ulici v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2007

Dn 8349/2007
Os-20502/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alije Hasanagić,
Ob sotočju 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v
podvl. št. 1306/24, k.o. Štepanja vas, dne
31. 5. 2007, pod opr. št. Dn 8349/2007 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
iz leta 1975, sklenjene med prodajalcem
TOZD Imos, Ljubljana, Trg VII. kongresa
ZKJ št. 1 in kupcem Družbenim podjetjem
Jata-Meso Zalog p.o. Hladilniška 37, Polje
pri Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2007
Dn 22313/07
Os-20503/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jerneje Kos, Rožna dolina IV/50, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnica mag. Pavla Sladič Zem
ljak iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 10, na naslovu Topniška
62, Ljubljana, z identifikatorjem številka 10.E,
vpisano v podvl. št. 2886/10, k.o. Bežigrad,
dne 8. 6. 2007, pod opr. št. Dn 22313/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– preliminarne pogodbe z dne 28. 10.
1965, sklenjene med Zavodom za urejanje
mestih zemljišč Ljubljane Bežigrad, Vojkova
1, Ljubljana, ki ga zastopa v.d. direktorja
Franc Bergar in Obnovo gradbeno podjetje
Ljubljana, Vilharjeva 33, ki jo zastopa direktor Andrej Plestenjak, o odstopu pravice za
izgradnjo Savskega naselja;
– kupoprodajne pogodbe št. 642 z dne
30. 9. 1968, sklenjene med prodajalcem
Gradbeno podjetje Obnova Ljubljana, Titova
39, ki ga zastopa glavni direktor Plestenjak
Andrej in kupovalko Pavlo Sladič, Šentvid
št. 17, Ljubljana, za dvosobno stanovanje
stanovanjske površine 59,56 m2, številka 10,
v 1. nadstropju v stanovanjskem bloku A6
Jugomont, Črtomirova;
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 6.
1969, sklenjene med prodajalko Sladič Pavlo, Šentvid 17, Ljubljana in kupovalko Kos
Frido, Mestni trg, Ljubljana, za dvosobno
stanovanje št. 10, v 1. nadstropju, v stanovanjskem bloku A6 Jugomont, Črtomirova
ulica, v izmeri 59,60 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2007
Dn 5870/2007
Os-20508/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
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zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta
Jovanoviča, Šmartinska 11, Ljubljana, ki ga
zastopa Manca Vrečar, direktorica Otium
d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 7,
na naslovu Brodarjev trg 15, Ljubljana, v
izmeri 49,75 m2, ident. št. 1663/73, podvl.
št. 1484/7, k.o. Moste, dne 30. 5. 2007,
pod opr. št. Dn št. 5870/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 1851/1-06/90 z
dne 24. 10. 1990, sklenjene med Železniškim gospodarstvom Ljubljana, Moša Pijade 39 (kot pravni naslednik ŽG-TOZD za
elektroenergetiko Ljubljana, sedanje Sekcije za elektroenergetiko Ljubljana) Ljubljana, ki ga zastopa v.d. člana poslovodnega
odbora ŽG Ljubljana za področje kadrovanja Jože Koleša (kot prodajalcem) in Jovanivič Jožetom, Trg oktobrske revolucije
17, Ljubljana (kot kupcem), za stanovanje
št. 7, na naslovu Trg oktobrske revolucije
17 v Ljubljani;
– aneksa št. 1 k prodajni pogodbi
št. 1851/1-06/90 z dne 13. 11. 1991, sklenjenega med Železniškim gospodarstvom
Ljubljana, Moša Pijade 39 (kot pravni naslednik ŽG-TOZD za elektroenergetiko Ljubljana, sedanje Sekcije za elektroenergetiko
Ljubljana) Ljubljana, ki ga zastopa v.d. člana
poslovodnega odbora ŽG Ljubljana za področje kadrovanja Jože Koleša (kot prodajalcem) in Jovanovič Jožetom, Trg oktobrske
revolucije 17, Ljubljana (kot kupcem), za
stanovanje št. 7, na naslovu Trga oktobrske
revolucije 17 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2007

Amortizacije
N 705/2007
Os-9961/07
Na predlog predlagatelja Jožeta Koprivnikarja, C. zmage 63, 2000 Maribor,
bodo razveljavljene delnice na ime predlagateljice pri KRS Tabor d.d., Maribor,
št. I-A-16830-I-A-16833, št. glasov 4, z
dne 11. 3. 1993, po potrdilu KRS, če je
v 90 dneh od te objave nihče ne pokaže
sodišču ali ne ugovarja zoper njihovo razveljavitev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 3. 2007
N 750/2006
Os-14663/07
Na predlog predlagatelja Bojana Dovečarja, stan. Novo naselje 10, 2311 Hoče,
bodo razveljavljene delnice na ime predlagateljice pri KRS Tabor d.d., Maribor,
št. I-A-22498 - I-A22502, št. glasov 5, po
potrdilu KRS, če jih v 90 dneh od te objave
nihče ne pokaže sodišču ali ne ugovarja
zoper njihovo razveljavitev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 112/2007
Os-21665/07
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče
stranke Kociper Ane, Oštrc 23, Kostanjevica
na Krki, ki jo zastopa odv. Kristina Jalovec iz
Krškega, zoper tožene stranke: Sintič Ferdinanda, nazadnje stan. Oštrc, Kostanjevica
na Krki, Sintič Jožefe, nazadnje stan. Oštrc,
Kostanjevica na Krki in Sintič Franca, Oštrc
31a, Kostanjevica na Krki, zaradi ugotovitve
lastninske pravice s priposestvovanjem in izstavitve z.k. listine, izven naroka dne 12. 7.
2007 sklenilo:
toženima strankama Sintič Ferdinandu
in Sintič Jožefi, neznanega prebivališča, se
postavi začasni zastopnik in skrbnik za poseben primer, odvetnik Dušan Dornik iz Krškega, CKŽ 40, ki bo zastopal toženi stranki
v pravni zadevi z opr. št. P 112/2007.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 12. 7. 2007
In 700/2005
Os-20128/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Eleonori Baš, v izvršilni zadevi upnice
Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d.,
Ljubljanska c. 3a, Koper - Capodistria, ki ga
zastopa odv. družba Dernovšek o.p., d.n.o.,
Tavčarjeva 6/I, Ljubljana, proti dolžniku Jožetu Korošcu, Pločanska 3, Ljubljana, zaradi
izterjave 1.033,65 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Jožetu Korošcu se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Anka Kenda Oražem, Slovenska cesta
55c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžni ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2007
I 06/8276
Os-20133/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni
sodnici Eljani Romih, v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., Ljubljanska 3a, Koper, zoper dolžnika
Romana Vilčnika, Koroška cesta 94, Maribor, zaradi izterjave 1.783,59 EUR s pripadki, na podlagi določil 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ sklenilo:
dolžniku se kot začasna zastopnica postavi odvetnica Rija Krivograd, Partizanska
3-5, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 6. 2007
P 85/2006
Os-20417/07
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po
okrožni sodnici Silvani Pavlin Kuščer, v
pravdni zadevi tožeče stranke Slavice La-
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zar, Ulica Ivana Suliča št. 18/a, Šempeter,
ki jo zastopa odv. Tanja Marušič iz Nove
Gorice, zoper toženi stranki 1. Zvonka Lazarja, neznanega bivališča in 2. Tomaža
Lazarja, Gradnikove brigade 47, Nova Gorica, zaradi priznanja lastništva pcto. za 1.
toženca 55.639,01 EUR, za 2. toženca pa
13.909,75 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
prvotoženi stranki Zvonku Lazarju, neznanega bivališča, postavi začasni zastopnik,
odvetnik Ivan Rutar iz Solkana, Cesta IX.
Korpusa 100, ki bo zastopal prvotoženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P 85/2006,
vse dokler prvotožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi gorici
dne 26. 6. 2007

Oklici dedičem
D 15/2007
Os-18535/07
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojni
Frančiški Erban, rojeni 17. 5. 1922, nazadnje stanujoči Brezina 24, Brežice.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Frančiški Erban, da se priglasijo Okrajnemu sodišču
v Brežicah, v enem letu od objave tega
oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 11. 6. 2007
D 339/2005
Os-19023/07
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v
teku zapuščinski postopek po pokojnem
Mihaelu Vogrinu, rojenem 22. 2. 1923, nazadnje stanujočem Rajec 12d, Jesenice
na Dolenjskem.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Mihaelu
Vogrinu, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v enem letu od objave
tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 19. 6. 2007
D 94/2006
Os-12397/07
Okrajno sodišče v Novem mestu v
zapuščinski zadevi po pokojnem Janezu
Hrovatu, roj. 28. 6. 1895 in umrlem dne
29. 11. 1983, iz Dol. Šušic 3, Dolenjske
Toplice, izdaja naslednji oklic:
poziva se zapustnikov sin Mirko Hrovat, neznanega rojstnega datuma in bivališča, da se priglasi pri tukajšnjemu sodišču
ali pri skrbnici za poseben primer Majdi
Ani Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v
roku 1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 17. 4. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 6175/2007
Rg-19042/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Projekting Biro d.o.o., Celovška 108, Ljubljana,
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra objavlja sklep:
Projekting Biro, podjetje za projektiranje, konsulting in inženiring d.o.o., Celovška 108, Ljubljana, reg. št. vl. 1/00288/00,
matična številka 5075670, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z
dne 21. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbeniki družbe so Lebar Rafael, Benedikova 8, Kranj, Nastran Iztok, Nova ulica
7, Vodice in Zatler Janez, Dermastijeva ulica 35, Radomlje, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedene družbenike, vsakemu v sorazmerju z njegovim kapitalskim deležem.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2007
Srg 7018/2007
Rg-20216/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe RM Commerce
export - import d.o.o., Zaboršt 4a, Šentvid
pri Stični, objavlja sklep:
družba RM Commerce export - import
d.o.o., Zaboršt 4a, Šentvid pri Stični, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Rihter Martin, Šentvid pri
Stični, Zaboršt 4a, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2007
Srg 7073/2007
Rg-20900/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja IMG
inženiring, marketing, gradnje d.o.o., Ulica
bratov Babnik 69, Ljubljana, za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
IMG inženiring, marketing, gradnje
d.o.o., Ulica bratov Babnik 69, Ljubljana, matična številka 5517281, reg. št. vl.
1/13031/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 1. 6. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenika družbe sta Ivo Garić, Ulica
bratov Babnik 69, Ljubljana in Igor Garić,
Strojeva ulica 28, Ljubljana, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedena družbenika v sorazmerju z
višino njunih kapitalskih vložkov.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2007
Srg 7826/2007
Rg-21652/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Instalacije Hribar
in partner k.d., Instalacije in zaključna dela v
gradbeništvu, Ig, Selnik 14, objavlja sklep:
družba Instalacije Hribar in partner
k.d., Instalacije in zaključna dela v gradbeništvu, Ig, Selnik 14, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
7. 7. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Hribar Tomaž, Selnik 14,
Ig in Kren Karmen, Selnik 14, Ig, ki prevze-

mata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2007
Srg 1732/2007
Rg-20894/07
Družba B.GRAUF podjetje za inženiring in projektiranje d.o.o., K mlinu 5,
2311 Hoče, reg. št. vl. 1/4613/00, katere
edini družbenik je Grauf Borut, Staneta Severja 20, 2000 Maribor, po sklepu družbenika družbe z dne 8. 6. 2007, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Grauf Borut.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 7. 2007
Srg 428/2007
Rg-20647/07
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba NFK Nikola Froska Kornakov,
trgovina, turizem, svetovanje d.o.o., Gornja Radgona, Mladinska ulica 11, matična
številka 2117983, št. reg. vl. 1/02956/00,
vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti, preneha po skrajšanem
postopku brez likvidacije.
Družbenika Kornakov Froska, Makedonija, Nekdanja Skopje, Debarca 10 in Kornakov Nikola, Makedonija, Nekdanaja Skopje,
Debarca 10, izjavita, da so poplačane vse
obveznosti družbe NFK Nikola Froska Kornakov, trgovina, turizem, svetovanje d.o.o.,
Gornja Radgona, Mladinska ulica 11 in da
so urejena vsa razmerja z delavci družbe.
Družbenika Kornakov Froska, Makedonija, Nekdanja Skopje, Debarca 10 in Kornakov Nikola, Makedonija, Nekdanaja Skopje,
Debarca 10, prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe, pri
čemer za morebitne preostale obveznosti
odgovarjata z vsem svojim premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa vložijo ugovor
pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 7. 2007
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Preklici

Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Avbelj Nataša, Slovenskogoriška cesta
035, Ptuj, potni list, št. P01146900, izdala
UE Ptuj. gnh‑267714
Bastič Klaudija, Strmca 115, Laško,
potni list, št. P01204382, izdala UE Laško.
gnk‑267711
Beriša Fatmir, Koželjskega ulica 005,
Velenje, potni list, št. P01146909, izdala
UE Velenje. gny‑268047
Bizaj Martin, Ulica bratov Praprotnik
007, Naklo, potni list, št. P00663072,
izdala UE Kranj. gnc‑267694
Blagojević Jelenko, Celovška cesta
189, Ljubljana, potni list, št. PB0036955,
izdala UE Ljubljana. gns‑268053
Bornšek Matjaž, Partizanska ulica
002F, Koper - Capodistria, potni list,
št. P00639516, izdala UE Koper.
gnq‑267705
Bratuša Stanislav, Mezgovci ob Pesnici
059, Dornava, potni list, št. P01155293,
izdala UE Ptuj. gnl‑267710
Ciriković Ervin, Pot na Visoko
002C, Ljubljana - Dobrunje, potni list,
št. PB0084194, izdala UE Ljubljana.
gnv‑268050
Cotič Milan, Celovška cesta 264,
Ljubljana, potni list, št. P00233280, izdala
UE Ljubljana. gne‑268042
Cunk Blaž, Slovenskogoriška cesta
035, Ptuj, potni list, št. P01146896, izdala
UE Ptuj. gnj‑267712
Cunk Matej, Slovenskogoriška cesta
035, Ptuj, potni list, št. P01146881, izdala
UE Ptuj. gni‑267713
Čebulj Bine, Zoisova ulica 008, Kranj,
potni list, št. P00834095, izdala UE Kranj.
gni‑268038
Derbal Denisa, Andreaševa ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. PB0102582, izdala
UE Ljubljana. gnu‑267926
Deržek Janez, Veliko Mlačevo 045A,
Grosuplje, potni list, št. P00626698, izdala
UE Grosuplje. gns‑267928
Drofenik Nevenka, Rogaška cesta 017,
Šmarje pri Jelšah, potni list, št. P00505875,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnx‑267698
Filipović Marjetka, Šifrerjeva ulica 017,
Ljubljana, potni list, št. P00897228, izdala
UE Ljubljana. gnf‑268041
Gojčič Matjaž, Mariborska cesta 025C,
Ptuj, potni list, št. P00323111, izdala UE
Ptuj. gnl‑268035
Hajdinjak Peter, Spodnja Gorica 009,
Rače, potni list, št. P00680571, izdala UE
Maribor. gnp‑268031
Horvat Jožica, Ložič 039, Lendava,
potni list, št. PB0228716, izdala UE
Lendava. gnh‑268039
Idrizaj Zoja, Ulica padlih borcev 026,
Prestranek, potni list, št. P00917816,
izdala UE Postojna. gnw‑267924
Jenko Katarina, Virje 020A, Tržič,
potni list, št. P01142352, izdala UE Tržič.
gnz‑268046

Jojić Tamara, Ljubljanska cesta 011,
Postojna, potni list, št. P00867212, izdala
UE Postojna. gne‑267692
Kelšin Vesna, Smrekarjeva ulica 014,
Ljubljana, potni list, št. P00867051, izdala
UE Ljubljana. gnf‑267691
Kikl Ana, Pot na Novine 024, Šentilj v
Slov. goricah, potni list, št. P00983232,
izdala UE Pesnica. gnh‑267689
Kokol Ladislav, Sečovlje 002A, Sečovlje
- Siccole, potni list, št. P01171621, izdala
UE Novo mesto. gnx‑267923
Komar Jure, Pohorska cesta 043,
Slovenj Gradec, potni list, št. P00304129,
izdala UE Slovenj Gradec. gnc‑268044
Kos Jurij, Ulica Cankarjeve brigade 020,
Ivančna Gorica, potni list, št. P00006225,
izdala UE Grosuplje. gnt‑267927
Kotnik Mateja, Krtina 130A, Dob, potni
list, št. P00896091, izdala UE Vrhnika.
gns‑267703
Kralj Marija, Strma pot 012, Krško,
potni list, št. P00975858, izdala UE Krško.
gng‑267690
Kujavec Anej, Krtina 130A, Dob, potni
list, št. P00895424, izdala UE Vrhnika.
gnt‑267702
Ledinek Stanislav, Praprotnikova ulica
002, Maribor, potni list, št. P00507593,
izdala UE Maribor. gny‑267697
Maček Miroslav, Sneberska cesta 114,
Ljubljana - Polje, potni list, št. P00207546,
izdala UE MNZ. gnd‑267693
Mahmutović Asmir, Kidričeva cesta
068, Škofja Loka, potni list, št. P00615517,
izdala UE Škofja Loka. gno‑268032
Mjerimačka Dalibor, Ulica Frankolovskih
žrtev 011A, Celje, potni list, št. P01004585,
izdala UE Celje. gnr‑267704
Novinšek Sebastjan, Grilcev grič 019,
Vrhnika, potni list, št. PB0081165, izdala
UE Vrhnika. gnw‑268049
Okić
Salihović
Damir,
Škocjan
060, Koper - Capodistria, potni list,
št. PB0152163, izdala UE Koper.
gnx‑268048
Pečan Boštjan, Ilovški štradon 059,
Ljubljana, potni list, št. P00242824, izdala
UE Ljubljana. gnj‑267687
Perkman Vojko, Cankarjeva cesta 001,
Tržič, potni list, št. P00121928, izdala UE
Tržič. gno‑267707
Perme Ajdič Mateja, Dergomaška ulica
027, Ljubljana, potni list, št. P00338122,
izdala UE Ljubljana. gnn‑268033
Pihler Maksimiljana, Cesta v Debro
033A, Laško, potni list, št. P00350502,
izdala UE Laško. gng‑267715
Pihler Marjan, Cesta v Debro 033A,
Laško, potni list, št. P00350501, izdala UE
Laško. gnq‑267930
Podvršček Klemen, Kališka ulica 010,
Kranj, potni list, št. P00662719, izdala UE
Kranj. gnj‑268037
Poljanšek Gregor, Mokraška vas 038,
Spodnja Idrija, potni list, št. P00241984,
izdala UE Idrija. gnr‑267929

Radunović Dragan, Ravenska pot 074,
Škofljica, potni list, št. P00702574, izdala
UE Ljubljana. gnb‑267695
Rusjan Igor, Renški Podkraj 053,
Renče, potni list, št. P00048438, izdala
UE Nova Gorica. gnt‑268052
Salkić Mirsad, Žabjek 015, Trbovlje,
potni list, št. P00623465, izdala UE
Trbovlje. gnb‑268045
Smakaj Violeta, Trubarjeva ulica 005,
Maribor, potni list, št. P00132727, izdala
UE Maribor. gny‑267922
Šadl Jože, Skakovci 051, Cankova,
potni list, št. P01140686, izdala UE Murska
Sobota. gnn‑267708
Šekuljica Friderika, Gajzerjeva ulica
007, Ptuj, potni list, št. P00605771, izdala
UE Ptuj. gnm‑268034
Šesek Sanja, Frankovo naselje 042,
Škofja Loka, potni list, št. P01153854,
izdala UE Novo mesto. gnb‑267920
Škof Dejan, Borova vas 002, Maribor,
potni list, št. P01114573, izdala UE
Maribor. gnz‑267696
Škoflek Vesna, Šmiklavška cesta 007,
Ljubečna, potni list, št. P01086160, izdala
UE Celje. gnz‑267921
Škrobar Primož, Topolšica 049,
Topolšica, potni list, št. P01015392, izdala
UE Velenje. gnk‑268036
Štepec Petra, Šentpavel na Dolenjskem
005A, Šentvid pri Stični, potni list,
št. P00403844, izdala UE Grosuplje.
gnv‑267700
Štrukelj Marjan, Ulica Arnolda Tovornika
006, Maribor, potni list, št. P01030632,
izdala UE Maribor. gni‑267688
Šujko Boris, Veliki Vrh pri Šmarju 068,
Šmarje - Sap, potni list, št. P00922919,
izdala UE Grosuplje. gnw‑267699
Švajger
Benjamin,
Razgledna
ulica 032A, Radlje ob Dravi, potni
list, št. P00194592, izdala UE MZZ.
gnd‑268043
Tajnšek Borut, Ulica heroja Rojška 002,
Celje, potni list, št. P00191079, izdala UE
Celje. gnu‑268051
Tirić Anita, Vojkova cesta 060,
Ljubljana, potni list, št. P00613851, izdala
UE Ljubljana. gnl‑267685
Titan Jerica, Mezgovci ob Pesnici 059,
Dornava, potni list, št. P01155292, izdala
UE Ptuj. gnm‑267709
Učakar Polonca, Kleče pri Dolu 033,
Dol pri Ljubljani, potni list, št. P00596059,
izdala UE Ljubljana. gnk‑267686
Umek Neža, Dunajska cesta 115,
Ljubljana, potni list, št. P00204374, izdala
UE MNZ. gnv‑267925
Velišček Neja, Tominčeva ulica 017,
Solkan, potni list, št. P01171204, izdala
UE Nova Gorica. gng‑268040
Verdnik Bosnić Vanda, Shakespearova
ulica 008, Maribor, potni list, št. P00759629,
izdala UE Maribor. gnu‑267701
Zafošnik Barbara, Lovrenc na Dravskem
polju 121B, Lovrenc na Dravskem polju,
potni list, št. P00588854, izdala UE Ptuj.
gnp‑267706
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Osebne izkaznice preklicujejo
Ambrož
Angela,
Strossmayerjeva
ulica 014, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000086501. gnu‑267826
Bahovec Stanislav, Čušperk 16,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000519262.
gnm‑267859
Barjanski Bram, Rožna dolina, cesta VIII,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000379002.
gng‑267840
Bedenk Barbara, Mire Lenardičeve
ulica 005, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000545935. gnk‑267811
Benedetič Simon, Kojsko 37, Kojsko,
osebno
izkaznico,
št.
001552797.
gne‑267667
Berk Marija, Zgornje Negonje 21,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico,
št. 001600303. gno‑267882
Bevc Helena, Ob Ljubljanici 017,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000385530.
gnd‑267893
Birk Bina, Kokošnje 9, Dob, osebno
izkaznico, št. 002149698. gnm‑267634
Bistan Jure, Trg Rivoli 008, Kranj, osebno
izkaznico, št. 002112421. gnl‑267785
Blatnik Ivan, Kal 23, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 001032282.
gnk‑267861
Bogičevič Tatjana, Podpeška cesta
364, Notranje Gorice, osebno izkaznico,
št. 000406452. gni‑267663
Bolka Vesna, Ulica Janeza Puharja 006,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001160293.
gnm‑267784
Boškić Stevan, Brodarjev trg 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000400218.
gnv‑267850
Božič Valentina, Palmejeva ulica 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000883296.
gnl‑267810
Brdnik Andrej, Pohorska ulica 014,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico,
št. 000840317. gnz‑267771
Brinar Martin, Knezdol 8, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 000745074. gnt‑267652
Bukovič Alenka, Ulica 5. prekomorske
009, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001311997.
gnp‑267781
Cencelj Boštjan, Ljubljanska cesta 81,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001051412.
gnk‑267636
Cenčič Mojca, Sečovlje 100, Sečovlje Sicciole, osebno izkaznico, št. 000130705.
gnl‑267760
Cerjak Marko, Gornji Lenart 024,
Brežice, osebno izkaznico, št. 00205576.
gnw‑267974
Cizej Vesna, Letuš 081 B, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001887891. gnd‑267918
Crnić Marica, Vodiška cesta 067,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002174248.
gnc‑267844
Černe Tomaž, Linhartova cesta 045,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001070489.
gns‑267828
Černilogar Andrej, Bukovo 58, Cerkno,
osebno
izkaznico,
št.
000727069.
gnb‑267649
Černota Sašo, Tržaška cesta 045,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000540344.
gnf‑267816
Danilović
Djordjija,
Polje,
cesta
XXVIII 007, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001266207. gnm‑267809
Destani Bashkim, Reboljeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002030969.
gnq‑267655
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Dijak Marjan, Stročja vas 038, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000191340.
gnr‑267904
Doblekar Lana, Račica 5, Šmartno pri
Litiji, osebno izkaznico, št. 001973614.
gnu‑267876
Dolničar Gašper, Dolenji Boštanj 066,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 002060973.
gnz‑267971
Dormiš Nina, Ravenska pot 091,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 00030920.
gnw‑267824
Dragšič Tadeja, Borova vas 027,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002002637.
gnw‑267799
Esih Maja, Levec 4a, Petrovče, osebno
izkaznico, št. 000697299. gnj‑267662
Femc Ida, Dolenja vas 075, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001824024.
gnr‑268004
Ferk Igor, Selnica ob Muri 194, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 000721400.
gnv‑268000
Fifolt Robert, Zgornje Gradišče 027,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico,
št. 000799906. gne‑267742
Forstner Romuald, Gaj 4, Lovrenc na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 001729445.
gnj‑267637
Furlan Urban, Martinuči 022, Renče,
osebno
izkaznico,
št.
001941055.
gnc‑267744
Gartnar
Ana,
Ulica
Franca
Rozmana-Staneta 011, Kranj, osebno
izkaznico, št. 002168252. gnj‑267787
Golkonda Valerij, Cesta 4. julija 040,
Krško, osebno izkaznico, št. 002052119.
gno‑267757
Gomboši Franc, Stara ulica 006, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000720540.
gnt‑267752
Gorčan Andreja, Veščica 033 A, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001484197.
gnz‑267746
Gorenc Miran, Srednji Dolič 006, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000571049.
gng‑267915
Gorjup Ivan, Kosarjeva ulica 043,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000818606.
gng‑267790
Grabeljšek
Feliks,
Clevelandska
ulica 025, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001549244. gnj‑267812
Grmovšek
Damjan,
Cesta
Cirila
Tavčarja 002, Jesenice, osebno izkaznico,
št. 000937154. gng‑267890
Grušovnik Damijan, Zgornja Selnica
20, Selnica ob Dravi, osebno izkaznico,
št. 000238208. gng‑267940
Gyergyek Manja, Veščica 022, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001164622.
gnw‑267749
Györek Janez, Pesje 022, Krško, osebno
izkaznico, št. 000468774. gnr‑267754
Hočevar Luka, Soška ulica 064,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001886106.
gno‑267832
Horvat Antonija, Cesta Jaka Platiše 005,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000036036.
gnn‑267783
Horvat Jožef, Lendavska cesta 28,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 002079160. gnz‑267871
Hribar Matjaž, Pavšičeva ulicfa 020,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001870785.
gnl‑267910
Husanović Sabina, Cesta zmage
18, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico,
št. 001569700. gnj‑267862

Ivančič Iztok, Pesniški Dvor 004,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico,
št. 000289922. gnf‑267741
Jančigaj Jelka, Polje, cesta XLVI 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001315992.
gnu‑267851
Jarc Ajda, Srednja vas pri Šenčurju 24,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001654216.
gnk‑267786
Jazbec Peter, Na Pristavi 18, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 001432967.
gnv‑268025
Jenko Darko, Študljanska cesta 33a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000079663.
gnq‑267630
Jeraj Marija, Sinja Gorica 016 A,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001961272.
gno‑268007
Jesenko Franc, Brezje 47a, Brezje,
osebno
izkaznico,
št.
000993000.
gni‑267638
Jolić Suzana, Marokova pot 11,
Litija, osebno izkaznico, št. 001235043.
gnw‑267874
Kancler Ana, Travniška ulica 009,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 001673094.
gnb‑267770
Kaplja Branko, Podšentjur 14, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
001639793.
gno‑267607
Klenovšek Maja, Šuštarjeva kolonija
027 A, Trbovlje, osebno izkaznico,
št. 002131891. gnf‑267891
Knez Marija, Keršova ulica 005,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 000546585.
gns‑267778
Kocbek Branko, Spodnja Velka 108,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico,
št. 000335107. gnd‑267743
Kocjan Matej, Žirje 027 D, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000881863.
gnq‑268005
Kolenko Lia, Šmartinska cesta 226,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001819281.
gnx‑267848
Koren Seršen Nina, Tacenska cesta
121 B, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001757257. gnb‑267845
Korenika Silvo, Korte 042 A, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 001526032.
gnu‑267776
Korošec Jurij, Spodnja Lipnica 35a,
Kamna
Gorica,
osebno
izkaznico,
št. 002156042. gng‑267640
Kos Bernarda, Blato 023, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 001948262. gnn‑267908
Kos Nataša, Cesta Osvobodilne fronte
027, Log pri Brezovici, osebno izkaznico,
št. 000437328. gnb‑267895
Kovač Matilda Marija, Nusdorferjeva
ulica 011, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001339664. gnn‑267833
Krajnc Ida, Marezige 054, Marezige,
osebno
izkaznico,
št.
000847284.
gnh‑267739
Krajnc Jožef, Rapišče 28B, Zgornji
Leskovec, osebno izkaznico, št. 000878702.
gnm‑267609
Kseneman Franc, Javornik 064, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000484161.
gnh‑267989
Kučiš Marija, Žahenberc 43, Rogatec,
osebno
izkaznico,
št.
001202874.
gnc‑268019
Kumar Lidija, Žabnica 059 A, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. Ljubljana.
gnb‑267970
Kunst Marko, Trebče 27, Podsreda,
osebno
izkaznico,
št.
002092522.
gnd‑268018
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Lah Turenšek Tamara, Maleševa
ulica 010, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001304818. gnq‑267830
Lambergar Slavko, Omersova ulica 034,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002100740.
gnz‑267821
Lavtižar Simon, Podkoren 041, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 002049751.
gnt‑268002
Lekšan Majda, Lohača 8, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001945276.
gnn‑267858
Lipar Marija, Privoz 011 A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001010526.
gnd‑267818
Logonder Anica, Crngrob 006, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000796650.
gne‑267892
Lorenčič Jaša, Krekova ulica 008,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002128225.
gny‑267797
Lubej Gregor, Preloge 20B, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 002042652.
gni‑268063
Mahić Husein, Kešetovo 7, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001296216.
gnu‑267651
Makuc Neva, Brtuževa ulica 9, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 001207264.
gnl‑267960
Marič Mateja, Dolnja Bistrica 106 A,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 001722562. gnp‑267906
Martinčič Dejan, Gornje Pijavško 19,
Krško, osebno izkaznico, št. 001900986.
gnp‑267756
Matjašič
Sabina,
Sakušak
049,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001894682.
gno‑267782
Mav Denis, V. ulica 007, Domžale, osebno
izkaznico, št. 001704250. gne‑267767
Mec Stanislav, Štuhčeva ulica 002,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 000351710. gny‑267772
Medvešček Andrej, Prešernova ulica
038, Trzin, osebno izkaznico, št. 000759890.
gnf‑267766
Mencinger Jure, Žaucerjeva ulica 020,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001995920.
gnh‑267839
Metelko Damir, Mladinska ulica 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000343210.
gnj‑267837
Miladinović Dragan, Petišovska ulica
29, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 002128777. gnx‑267873
Milavec Istok, Jarška cesta 073,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001743286.
gnl‑267835
Milavec Istok, Jarška cesta 073,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001743286.
gnk‑267836
Močilnikar Andraž, Velika vas 6a, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 002129409.
gnp‑267631
Močilnikar Andrej, Velika vas 6a, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000381985.
gnn‑267633
Močilnikar David, Velika vas 6a, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001795220.
gno‑267632
Müller Henrik, Celovška cesta 108,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000821163.
gng‑267815
Nerat Judita, Limbuška cesta 140,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000348822.
gnb‑267795
Nikolić Martina, Tacenska cesta 094,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000468527.
gnt‑267827

Novak David, Dajnkova ulica 5, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 002022771.
gnb‑268020
Novak Martina, Kamnikarjeva ulica 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000355902.
gnp‑267831
Oblak Žan, Bratovševa ploščad 032,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001334774.
gnd‑267843
Osenik Drčar Aleksander, Trdinova
cesta 7, Domžale, osebno izkaznico,
št. 001809005. gnr‑267629
Oven Gregor, Polhograjska cesta 053,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 000853325.
gnx‑267823
Padevski Miklavc Matilda, Jerebova
ulica 18, Novo mesto, osebno izkaznico,
št. 001983243. gnp‑267681
Pašić Almir, Vaška pot 010 C, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000167813.
gnw‑267849
Pesjak Aleksander, Svetina 017,
Celje, osebno izkaznico, št. 000935526.
gnr‑267779
Petričevič Rozalija, Štajerska cesta 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000078539.
gnr‑267829
Plantarič Anton, Dražgoška ulica 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001385406.
gne‑267842
Platovnjak Ivan, Reka 028 B, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
000404914.
gnq‑267905
Podplatnik Valentina, Spuhlja 48,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001678026.
gnn‑267608
Pogačnik Jernej, Gmajna 043 B, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 002128799.
gni‑267913
Pogorelec Dejan, Lončarksa ulica
89, Dolenja vas, osebno izkaznico,
št. 002006026. gnn‑267683
Poljanšek Tatjana, Šaranovičeva cesta 9,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001755786.
gnl‑267635
Potočnik Henrik, Milčinskega ulica 008,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001118270.
gnx‑267798
Potočnik Štefan, Zvezna ulica 010,
Murska
Sobota,
osebno
izkaznico,
št. 000431130. gnv‑267750
Pristavec Cecilija, Pot v Jele 0087,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 000142131.
gnc‑267894
Pušnik Maja, Zlatoličje 65, Starše, osebno
izkaznico, št. 001437536. gnk‑267936
Renar Sašo, Planina 090, Planina,
osebno
izkaznico,
št.
002215568.
gnk‑267986
Rezinger Regina, Gradnikova cesta 60,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000372126.
gnc‑267869
Ritoša Martin, Krožna cesta 004, Strada
Circolare 004, Koper - Capodistria, osebno
izkaznico, št. 002042936. gng‑267740
Romšak Ivana, Neveljska pot 014,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000133937.
gnn‑267758
Rupnik Jernej, Cesta 5. maja 007,
Logatec, osebno izkaznico, št. 002053261.
gnk‑267911
Rušiti Leonora, Glavni trg 040,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001838202.
gni‑267763
Schindler Tjaša, Kajuhova cesta 14,
Bled, osebno izkaznico, št. 001172673.
gnd‑267868
Simčič Valentina, Vipolže 49, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 000674390.
gnx‑268023
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Simonič Ronutti, Groharjeva ulica 009,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000821895.
gnv‑267800
Skubic Anton, Glinek 008, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000393509.
gns‑267803
Slapšak Boris, Vrh pri Boštanju 080,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000514347.
gnk‑267761
Smole Jožica, Kot 007, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000787376. gne‑267817
Smolnikar
Grega,
Ulica
Simona
Jenka 009, Domžale, osebno izkaznico,
št. 001752215. gng‑267765
Starin Angela, Župančičeva ulica 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000477637.
gnh‑267814
Stepančič Ludvik, Pucova ulica 001,
Celje, osebno izkaznico, št. 000990835.
gnt‑267777
Stojanović Vladimir, Ulica heroja
Marinclja 5, Kočevje, osebno izkaznico,
št. 000820400. gno‑267682
Stražiščar Nejc, Begunje pri Cerknici 042,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001722195.
gnw‑267899
Strnad Volkar Polona, Moškričeva
ulica 044, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001788333. gny‑267847
Suljkanović
Ada,
Ozeljan
110D,
Šempas, osebno izkaznico, št. 001744750.
gnw‑268024
Šakalonja Miroslav, Podvine 3, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000959595.
gnb‑267645
Šauperl Aleksandra, Zgornji Duplek
091 A, Spodnji Duplek, osebno izkaznico,
št. 001817354. gne‑267792
Šauperl Zara, Zgornji Duplek 091 A,
Spodnji
Duplek,
osebno
izkaznico,
št. 002029381. gnf‑267791
Šibal Rahela, Demšarjeva ulica 1,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 001726873.
gnv‑267650
Šimic Rok, Gregorčičeva drevored 2,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001948074.
gnl‑267610
Šinko Darja, Smlednik 21a, Smlednik,
osebno
izkaznico,
št.
001872898.
gnr‑267654
Škof Dejan, Borova vas 002, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001072301.
gnh‑267789
Škrabar Marjeta, Topniška ulica 023,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001094943.
gnb‑267820
Škrinjar Aleksander, Sostrska cesta 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001976466.
gny‑267747
Škvarić Goran, Partizanska cesta 033,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000127176.
gnd‑267793
Štefančič
Jože,
Ročevnica
025,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001623535.
gne‑267992
Štefe Vlasta, Alpska cesta 54, Lesce,
osebno
izkaznico,
št.
001946022.
gnh‑267639
Štritof Miroslav, Abramova ulica 020,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000322669.
gnc‑267819
Štrukelj
Zdenko,
Lokavec
97a,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 001102773.
gnh‑267664
Švigelj Bojan, Šišenska cesta 032,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002061309.
gnm‑267834
Tefera Eyachew, Novo Polje, cesta
XVI 011, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001748666. gny‑267822
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Telban Vilma, Podhom 9a, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 000136676.
gnf‑267641
Ternon Ivan, Šardinje 039, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000080064.
gno‑267732
Titan Jerica, Mezgovci ob Pesnici 059,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001420858.
gnq‑267780
Tomšič Gregor, Planina nad Horjulom
017,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 003512927. gnt‑267802
Tomšič Sonja, Planina nad Horjulom
017,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 003512928. gnu‑267801
Tratnik Majda, Zoranina ulica 005,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001426901.
gnd‑267768
Tušar Anže, Globočice pri Kostanjevici
001,
Krško,
osebno
izkaznico,
št. 002030601. gnq‑267755
Van Rudolf, Zgornja Selnica 23a, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001760758.
gnz‑267646
Vanek Jan, Klaričeva ulica 011, Via
Bruno Klarič 011, Koper - Capodistria,
osebno
izkaznico,
št.
000587102.
gnk‑267736
Veldin Andrej, Pajkova ulica 022,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001601193.
gni‑267788
Vičič Ines, Veluščkova ulica 006, Via
Anton Velušček 006, Izola - Isola, osebno
izkaznico, št. 002048707. gnv‑267775
Vilfan Gregor, Celovška cesta 147,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001118029.
gnp‑267656
Vodopivec Vesna, Prvačina 109,
Prvačina, osebno izkaznico, št. 001172937.
gnb‑267745
Weiss Marija, Čebelarska ulica 026,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000338586.
gnf‑267841
Weitzer Branko, Trstenjakova ulica
015, Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 001618005. gnu‑267751
Welzer
Družovec,
Gregorčičeva
ulica 029 A, Maribor, osebno izkaznico,
št. 002062523. gnc‑267794
Zakovšek Ida, Cesta na Urh 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000477783.
gni‑267838
Zavrl Anton, Klopce 013, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001265761.
gns‑267853
Zavrl Marija, Klopce 013, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001238755.
gnt‑267852
Zor Nada, Zgornja Bistrica 144,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 001915890. gnj‑268062
Zorenč Jernej, Trebče 68, Bistrica ob
Sotli, osebno izkaznico, št. 000899209.
gnq‑267880
Žemva Gašper, Podkraj pri Velenju 16c,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001965242.
gnt‑267877
Žgur Jan, Podbreg 011 A, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001883353.
gnu‑268001
Žiberna Maja, Cankarjeva ulica 001 A,
Krško, osebno izkaznico, št. 000259388.
gns‑267753
Žigon Beno, Bratovševa ploščad 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001136038.
gni‑267813
Žigorn Špela, Bratovševa ploščad 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001656703.
gnv‑267825
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Žitnik Metka, Babnogoriška cesta 031,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000889896.
gnr‑267804
Žunec David, Hardek 044, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000828845.
gnn‑267733

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Avguštin Trivić Breda, Hacquetova ulica
004, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S003103622, reg. št. 56486, izdala
UE Ljubljana. gnk‑267886
Bembič Igor, Boršt 45, Marezige, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S003051796,
izdala UE Koper. gnp‑267735
Benedičič Mladen, Gosposvetska cesta
34, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S001739168, reg.
št. 70938, izdala UE Maribor. gnw‑267949
Bercko Boštjan, Poljska ulica 003,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001334394, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnp‑268006
Beriša Jeton, Gorkega ulica 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S001692652, reg. št. 125928, izdala UE
Maribor. gnc‑267944
Bezlaj Gorazd, Detelova ulica 009,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003163912, reg. št. 000034199, izdala
UE Domžale. gnq‑267980
Birk Bina, Kokošnje 9, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001701628, reg.
št. 14361, izdala UE Vrhnika. gnz‑267621
Blatnik Ivan, Kal 23, Zagorje ob Savi,
vozniško dovoljenje, št. S002037285, reg.
št. 4469. gnf‑267866
Boh Katja, Planinska ulica 10, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1381113,
reg. št. 11006, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnl‑267985
Bonča Tina, Dašnica 122, Železniki,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S001886007, izdala UE Škofja Loka.
gni‑267888
Bončina Tina, Log 98, Sevnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001702210, reg.
št. 13443, izdala UE Sevnica. gnj‑267762
Boškov Tanja, Delavska ulica 25,
Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003020874, izdala UE Jesenice.
gnc‑267619
Bračko Drago, Paričjak 022, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001949247, reg. št. 12453, izdala UE
Gornja Radgona. gnt‑267902
Brumec Miha, Radvanjska cesta 63,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001936298, reg. št. 40582, izdala UE
Ptuj. gne‑267942
Budimlić Admir, Naselje heroja Maroka
023, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001772114, reg. št. 12490, izdala
UE Sevnica. gnh‑267764
Bulajić Divnica, Prušnikova ulica 010,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002112214, reg. št. 172507, izdala UE
Ljubljana. gnc‑267969
Cehner Bernard, Frankolovska ulica
1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S001975099,
reg. št. 1205233, izdala UE Maribor.
gny‑267947
Cergolj Mirjam, Kamnogoriška cesta 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S001795644, reg. št. 45656, izdala UE
Ljubljana. gno‑267657
Cesar Janez, Potočna vas 27, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001284251, izdala UE Novo mesto.
gnt‑267677
Cipot Fabijan, Nemčavci 36b, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001209685, izdala UE Murska Sobota.
gnm‑267684
Cizelj Vesna, Letuš 81 B, Šmartno
ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002125799, izdala UE Žalec.
gne‑267917
Čepin Dejan, Kovorska cesta 003,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002040881, reg. št. 00007492, izdala
UE Tržič. gnf‑267991
Černe Tomaž, Linhartova cesta 045,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S000014607, reg. št. 108290, izdala UE
Ljubljana. gnr‑267879
Černilogar Andrej, Bukovo 58, Cerkno,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. S001292046, reg. št. 825, izdala UE
Idrija. gny‑267647
Čop Anton, Na Lehah 1A, Koroška
Bela, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S001788068, izdala UE Jesnice.
gnf‑268016
Dolinar Mitja, Hafnerjevo naselje 33,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003095880, izdala UE Škofja Loka.
gnw‑267999
Dolničar Gašper, Dolenji Boštanj 066,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. B BE C
CE G H, št. S001856389, reg. št. 11983,
izdala UE Sevnica. gny‑267972
Falež Rosanda, Ob potoku 29,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000909783, reg. št. 76746, izdala UE
Maribor. gny‑267897
Fekete Medeja, Borova vas 27,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003106125, reg. št. 138828, izdala UE
Maribor. gnv‑267950
Ferlinc Franc, Zastranje 7, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1701129, reg. št. 21821, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnm‑267884
Forjan Alojz, Melinci 131, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S001661088, izdala UE Murska Sobota.
gnc‑267994
Gashi Besnik Bojan, Šentvid pri Lukovici
003, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S002148252, reg. št. 000025530,
izdala UE Domžale. gnp‑267981
Gašpirc Darja, Mavčiče 102 A, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH – A le to 50
km/h, št. S00315686, reg. št. 48016, izdala
UE Kranj. gnv‑267975
Grah Andreja, ulica Zorana Velnarja 23,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S002042853, izdala UE Murska
Sobota. gnz‑267671
Grušovnik Damijan, Zgornja Selnica 20,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. B
BE C CE D1 D F G H, št. S001356995, reg.
št. 6650, izdala UE Ruše. gnc‑267748
Grzinčič Lenka, Podgorje 29 C, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S815746,
reg. št. 7687, izdala UE Kamnik.
gnu‑267901
Hairlahović Dejan, Cesta maršala Tita
3, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S003072790, izdala UE Jesenice.
gnf‑267616
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Hanžekovič
Franc,
Smolinci
83,
Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. A B
BE C CE F G H, št. S000761465, izdala UE
Lenart. gns‑267728
Hari Karla, Ptujska ulica 023,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001946842, izdala UE Ljubljana.
gnj‑267987
Herič Tatjana, Prisojna ulica 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S001969171, reg. št. 54891, izdala UE
Maribor. gnd‑267943
Hočevar Luka, Soška ulica 064,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1368934, reg. št. 235017, izdala UE
Ljubljana. gnl‑267885
Holy Kovačič Tatjana, Študljanska cesta
004, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S003109268, reg. št. 000017294,
izdala UE Domžale. gno‑267982
Horvat Daniel, Panonska ulica 050,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S003100325, izdala UE Murska
Sobota. gnz‑267996
Horvat Jožef, Lendavska cesta 28,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. SM000100931, izdala UE
Lendava. gnb‑267870
Horžen Vinko, Dravinjska cesta 71,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. B BE C
CE G H, št. S1379645, reg. št. 56245, izdala
UE Maribor. gnd‑267718
Hotko Matej, Artiče 41, Artiče, vozniško
dovoljenje, kat. A do 350 ccm BGH,
št. S1338300, reg. št. 16931, izdala UE
Brežice. gnt‑267952
Hribar Matjaž, Pavšičeva ulica 020,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S002167689, reg. št. 9050, izdala UE
Logatec. gnm‑268009
Hromec Milan, Ocvirkova ulica 093,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002085393, reg. št. 51188, izdala UE
Ljubljana. gne‑267867
Hudnik Erik, Hruševo 024, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S003059896, reg. št. 282484, izdala UE
Ljubljana. gnn‑267808
Husanović Sabina, Cesta zmage 18,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S002217331, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnh‑267864
Hvala Darja, Pod kostanji 053,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001820129, reg. št. 187953, izdala UE
Ljubljana. gnj‑267887
Ivanović Nada, Savska cesta 3,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000660608, izdala UE Radovljica.
gnd‑267643
Jenko Franc, V Dolini 001, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH,
št. S003120553, reg. št. 27211, izdala UE
Ljubljana. gnp‑267881
Jeraj Marija, Sinja Gorica 16 A,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001653094, reg. št. 12145, izdala UE
Vrhnika. gnn‑268008
Jović Milenko, Slovwnja vas 54, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1339841,
izdala UE Velenje. gnu‑267676
Kanižar Janez, Trg Franca Fakina 2b,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. B BE
C CE G H, št. 40199, izdala UE Trbovlje.
gnk‑267661
Kogoj Andrej, Zelenica 006, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. A1 A B F G H,
št. S000070309, reg. št. 92, izdala UE Tržič.
gng‑267990

Kojić Dejan, Selo 92, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1456298,
reg. št. 15987, izdala UE Ajdovščina.
gnf‑267666
Kokalj Tadeja, Groharjeva ulica 10,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002037956, reg. št. 26276, izdala UE
Kamnik. gnj‑267612
Koprivec Stanko, Retje 129 A, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S001501521, reg. št. 4046, izdala UE
Ribnica. gnx‑267773
Korenč Andrej, Ulica Željka Tonija 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A B BE
C CE F G H, št. S001798888, izdala UE
Ljubljana. gng‑268065
Kos Nataša, Cesta Osvobodilne fronte
27, Log pri Brezovici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S2062004, reg. št. 68, izdala
UE Vrhnika. gnx‑267898
Kovač Marko, Ješenca 40, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S001765866, reg.
št. 126723, izdala UE Maribor. gnz‑267946
Kovać Ševala, Cesta 1. maja 20,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002151905, izdala UE Jesenice.
gnh‑268014
Kovaćič Peter, Jerebova ulica 14, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S001548182, izdala UE Novo mesto.
gnq‑267680
Kralj Franc, Desnjak 3, Ljutomer, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001584999, izdala
UE Ljutomer. gnj‑267962
Kramar Marko, Delavska ulica 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003105431, reg. št. 137397, izdala UE
Maribor. gnj‑267937
Krevzel Jožef, Zelen breg 004 c, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S001736660, izdala UE Ravne
na Koroškem. gns‑268003
Križaj Andrej, Polanskova ulica 010,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002083881, reg. št. 118393, izdala UE
Ljubljana. gni‑267863
Kurnik Hadžiselimović Tadeja, Zgornja
Voličina 120, Voličina, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001857856, izdala UE Lenart.
gni‑267963
Lah Boštjan, Dolenji Maharovec 31,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003091476, izdala UE Novo mesto.
gns‑267678
Lazar Melita, Vrtnarska ulica 2, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000651472, izdala UE Murska Sobota.
gny‑267672
Lekše Branko, Pijana Gora 2, Raka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19671, izdala UE Krško. gnf‑267966
Leonida Adam, Novo naselje 023,
Bistrica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001557518, reg. št. 9427, izdala
UE Ruše. gnm‑267734
Lorenčič Jaša, Krekova ulica 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002052829, reg. št. 128283, izdala UE
Maribor. gnb‑267945
Lorenzetti Anja, Ulica bratov Hvalič 14,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001952664, izdala UE Nova Gorica.
gnz‑268021
Lovrec Žiga, Cesta VII 1, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S003178549, izdala
UE Velenje. gnb‑267620
Maček Cafuta Arjana, Lepi poti 014,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S2094043, reg. št. 119422, izdala UE
Ljubljana. gnn‑267883
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Marinič Nataša, Prušnikova ulica 52,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001240172, reg. št. 114243, izdala UE
Maribor. gnx‑267948
Medvešček Andrej, Prešernova ulica
038, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001584625, reg. št. 000033283, izdala
UE Domžale. gnn‑267983
Mešinović Sanel, Rusjanov trg 003,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001299439, reg. št. 225552, izdala UE
Ljubljana. gnv‑267875
Mihalič
Edvard,
Bodonci
22b,
Bodonci, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001837624, izdala UE Murska Sobota.
gnx‑267673
Miklič
Matej,
Kurirska
pot
2,
Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001789141, izdala UE Jesenice.
gne‑268017
Miladinović Dragan, Petiškovska ulica
029, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SM000101168, izdala UE
Lendava. gnx‑267998
Močilnikar Andrej, Velika vas 6a, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S003118510, reg. št. 26753, izdala UE
Domžale. gny‑267622
Mokotar Vanja, Cegelnica 023, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000628882, izdala UE Novo mesto.
gnx‑267973
Muller Henrik, Celovška cesta 108,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001917045, reg. št. 91493, izdala UE
Ljubljana. gnw‑267624
Murnik Andrea, Stranska pot 6,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001642396, izdala UE Jesenice.
gnh‑267614
Nikolić
Igor,
Šuštarjeva
kolonija
26a, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S3013562, izdala UE Trbovlje.
gnm‑267659
Odlazek
Polona,
Vreskovo
26a,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001469295, izdala UE Trbovlje.
gnl‑267660
Omanović
Amar,
Hrušica
226,
Hrušica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S003072785, izdala UE Jesenice.
gne‑267617
Oven Gregor, Polhograjska cesta 053,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S1503097, reg. št. 167528, izdala UE
Ljubljana. gnl‑267860
Parapot Gorazd, Veliko Ubeljsko 37a,
Hruševje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003061162, reg. št. 17769, izdala UE
Postojna. gnc‑267769
Parapot Gorazd, Veliko Ubeljsko 37a,
Hruševje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003061162, reg. št. 17769, izdala UE
Postojna. gnr‑267854
Pavlič Janez, Ulica Mirana Jarca 6,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S003067264, reg. št. 7076, izdala UE
Domžale. gnx‑267623
Pavlin Tončka, Breg 24B, Žirovnica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S000795323, izdala UE Jesenice.
gnd‑267618
Pavlovič Radko, Palčje 35, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. A1 A B BE C CE F
G H, št. S002158935, reg. št. 17106, izdala
UE Postojna. gnp‑267856
Pejić Branko, Dobrova 34, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. SI13410,
izdala UE Izola. gnb‑267670
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Petelin Lilijana, Gunduličeva ulica 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000910368, reg. št. 82756, izdala UE
Maribor. gni‑267938
Petelinšek Rok, Kardeljeva cesta
69, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S001662829, reg.
št. 116978, izdala UE Maribor. gnu‑267951
Peternel
Martina,
Žirovnica
69,
Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001642196, izdala UE Jesenice.
gng‑268015
Podgoršek Simon, Tomšičeva ulica 15,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
BGH, št. S002168219, reg. št. 24087, izdala
UE Kamnik. gnj‑268012
Pogačnik Andreja, Knape 010, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001551419, izdala UE Škofja Loka.
gnh‑267889
Pogačnik Jernej, Gmajna 043 B, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A1 A B
G H, št. S003153079, izdala UE Slovenj
Gradec. gnh‑267914
Premuš Damir, Pohorskega bataljona
ulica 3, Radenci, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001857794, reg. št. 11038, izdala
UE Gornja Radgona. gne‑267967
Pristavec Cecilija, Pot v Jele 8,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1978367, reg. št. 67, izdala UE Vrhnika.
gnz‑267896
Raković Milena, Jocova ulica 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000914345, reg. št. 73483, izdala UE
Maribor. gnc‑267919
Rauter Franc, Ulica Frana Kovačiča 27,
Veržej, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S000031401, izdala UE Ljutomer.
gns‑267653
Rozman Maks, Mestne njive 10, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A1 BGH,
št. S002208974, izdala UE Novo mesto.
gnr‑267679
Rudolf Miran, Bezjakova ulica 27,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001767251, reg. št. 74375, izdala UE
Maribor. gnf‑267941
Simčič Valentina, Vipolže 49, Dobrovo
v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001570986, izdala UE Nova Gorica.
gny‑268022
Skubic Anton, Glinek 008, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH,
št. S001749791, reg. št. 84275, izdala UE
Ljubljana. gnq‑267805
Slapšak Boris, Vrh pri Boštanju 080,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S001405290, reg. št. 4214, izdala UE
Sevnica. gnm‑267759
Slevec Gašper, Županje njive 15a,
Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S002175000, reg. št. 23958, izdala UE
Kamnik. gnk‑267611
Smole Jožica, Kot 007, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S002081190, reg. št. 126748, izdala UE
Ljubljana. gno‑267857
Stanisavljević Zoran, Alietova ulica 16,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. B BE
C CE D1 D1E D DE G H, št. SI101876, reg.
št. 13743, izdala UE Izola. gnc‑267669
Stojanov Filip, Cesta Jaka Platiše 013,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001960839, reg. št. 35480, izdala UE
Kranj. gnu‑267976
Strgar Andraž, Šentjanž 68, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1915884,
izdala UE Dravograd. gno‑267907
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Šadl Jože, Skakovci 051, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B BE C
CE G H, št. S003047454, izdala UE Murska
Sobota. gnb‑267995
Šakalonja Miroslav, Podvine 3, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, št. S001171876,
reg. št. 11449. gnc‑267644
Šefman Urban, Alpska cesta 9,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003039413, izdala UE Jesenice.
gnl‑267935
Šetina Ana, Vošnjakova ulica 005,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003200695, reg. št. 64197, izdala UE
Kranj. gnt‑267977
Šindrić Adem, Steletova cesta 11,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000951074, reg. št. 17325, izdala UE
Kamnik. gnd‑268068
Škafar Nadja, Ob Ljubljanici 112,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001562917, reg. št. 30097, izdala UE
Žalec. gnq‑267855
Štajner Mojca, Ilirska ulica 7, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12702, izdala UE Krško. gng‑267965
Štefančič Jože, Ročevnica 25, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE G H,
št. S001498627, reg. št. 5245, izdala UE
Tržič. gnd‑267993
Štrukelj
Zdenko,
Lokavec
97a,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S1597711, reg. št. 5372, izdala
UE Ajdovščina. gng‑267665
Švajger Violeta, Kunaverjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001365152, reg. št. 231798, izdala UE
Ljubljana. gnn‑267658
Telban Vilma, Podhom 9a, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000868229, izdala UE Radovljica.
gne‑267642
Tomažič Anton, Mala vas 28a, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S405470,
izdala UE Ptuj. gnv‑267675
Tominec Marko, Idrijski log 3, Črni vrh
nad Idrijo, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001653240, reg. št. 11522, izdala UE
Idrija. gnx‑267648
Tuljak Aldo, Tuljaki 016, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S001554518, izdala UE Koper.
gnj‑267737
Valenčič Ivo, Ulica oktobrske revolucije
27, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI103930, reg. št. 52667, izdala
UE Koper. gnd‑267668
Vehab Ludvik, Veščica 59D, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000840167, izdala UE Murska Sobota.
gnw‑267674
Visket Barbara, Kardeljeva cesta 76,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003162983, reg. št. 111948, izdala UE
Maribor. gnh‑267939
Vrtačnik Barbara, Brodarska ulica
16, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001783313, reg. št. 7134, izdala UE
Litija. gnh‑267964
Vugrinec
Tomislav,
Lendavska
cesta 34, Petišovci, Lendava - Lendva,
vozniško dovoljenje, kat. A1 A B F G H,
št. SM000100648, izdala UE Lendava.
gny‑267872
Vukšinič Slavo, Križevska vas 021,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S003052311, reg. št. 6759, izdala UE
Metlika. gni‑267988

Wolf Oto, Hudalesova ulica 60,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S000166523, reg. št. 44765, izdala UE
Maribor. gnt‑268027
Zoubek Miha, Stranska vas 046,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002145026, reg. št. 258586, izdala UE
Ljubljana. gns‑267878
Zupan Ljudmila, Moste 65a, Žirovnica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABGH,
št. S000143464, izdala UE Jesenice.
gni‑267613
Žigante Ivana, Rimska cesta 009,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH, št. S00310773, izdala UE Koper.
gni‑267738
Žigon Špela, Bratovševa ploščad 003,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001827861, reg. št. 185029, izdala UE
Ljubljana. gng‑267865
Žižek Janez, Mostje 040 B, Lendava
- Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000009127, izdala UE Lendava.
gny‑267997
Žuna Marjan, Čretniška ulica 52,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h GH, št. S1689345, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnk‑267961

Zavarovalne police preklicujejo
Drnovšek Janez, Ulica bratov Knapič
14,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št. 50500010341, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica d.d. gnu‑267955

Spričevala preklicujejo
Banko Tamara, Pot v Rovca 8, Lukovica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2006. gnr‑267729
Bećirević Sead, Janševa 27, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2007. gnm‑267959
Čahuk Suzana, Tišina 61, Tišina,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne
šole Murska Sobota, izdano leta 1992.
gno‑267932
Černelič Rok, Dečno selo 48, Artiče,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Brežice.
gns‑267903
Gorenjec
Maša,
Ulica
Hermana
Potočnika 17, Ljubljana, spričevalo 2. letnika
Gimnazije Ledina v Ljubljani, izdano leta
2007. gnu‑267626
Hauptman Regina, Zavrstnik 18,
Šmartno pri Litiji, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Poljane v Ljubljani, izdano
leta 1975, izdano na ime Nastran Regina.
gnv‑267725
Horvat Kristijan, Lendavska 25/a, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za strojništvo - strojni mehanik,
izdano leta 1991. gne‑267717
Jurkošek Sebastijan, Bukovje v Babni
Gori 2, Sveti Štefan, spričevalo 4. letnika
I. Gimnazije v Celju, izdano leta 2006.
gns‑267978
Kikelj Luka, Prebačevo 52 b, Kranj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj,
izdano leta 2005. gnw‑267774
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Klajnčar Robert, Cesta 1. maja 59,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole Bled, izdano leta
1996. gnl‑268060
Kočar Miran, Zg. Tinsko 53, Loka pri
Žusmu, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Celje, izdano leta
1998. gnz‑267846
Kokot boštjan, Tibolci 39, Gorišnica,
spričevalo 4. letnika ŠC Ptuj - Gimnazije
Ptuj, izdano leta 2001. gns‑268057
Kozlevčar Andrejka, Krožna pot 23,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika in o
zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole
v Murski Soboti, izdano leta 1998 in 1999.
gns‑267628
Leskovar Simona, Nanoška ulica 3,
Ljubljana, indeks, št. 26008812, FGG.
gnp‑267731
Mali Tina, Bevkova ulica 3, Kamnik,
spričevalo 4. letnika Zavod za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik, izdano leta
1999. gns‑268028
Mencinger David, Polena 8, Mežica,
indeks, št. 23030140, Fakulteta za
strojništvo. gnk‑268061
Merhar Aleksander, Podgorska cesta 2a,
Ribnica, diplomo št. 526/I-KS-89 Srednje šole
tehniških usmeritev in družboslovja Kočevje,
izdana z dne 29.6.1989. gny‑267722
Mohorčič Johana, Opekarska ulica 4,
Žiri, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole
Kranj, izdano leta 2004. gno‑267957
Mohorčič Johana, Opekarska ulica 4,
Žiri, maturitetno spričevalo Ekonomske
šole Kranj, izdano leta 2005. gnp‑267956
Polajžer David, Vidovica 2, Pristava
pri Mestinju, spričevalo 7. in 8. razreda
devetletke OŠ Podčetrtek, izdano leta 2005
in 2006. gnh‑268064
Sambol Peter, Kovinarska ulica 1 c,
Krško, indeks, št. 21015231, izdala
Fakulteta za družbene vede v Ljubljani,
leto izdaje 1999. gnp‑267806
Skrnički Darja, Kresniški vrh 24,
Kresnice, spričevalo 4. letnika Srednje
strokovne in poklicne šole Celje, izdano
leta 2001. gnf‑267716
Šavor Zvonko, Zavrstnik 54 c, Šmartno
pri Litiji, spričevalo št. V/106 Gradbene
tehniške šole – odsek za visoke gradnje,
izdano leta 13.6.1975. gnt‑267727
Šuen Marjetka, Tržec 54, Videm pri
Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole, izdano leta 1998.
gnc‑267723
Vajdič Manja, Cesta 4. julija 62a, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
in trgovske šole Brežice, izdano leta 1996.
gnv‑267900
Vovk Gašper, Ulica Franje Koširjeve 1,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in indeks Naravoslovno matematična šola
v Ljubljani, izdano leta 1991, indeks leta
1987. gnq‑268030
Vrečar Tatjana, Pod Debnim vrhom
9, Ljubljana, maturitetno spričevalo
Ekonomske srednje šole v Ljubljani, izdano
leta 1978, izdano na ime Antončič Tatjana.
gni‑268013
Žižek Nataša, Hotavlje 32, Gorenja vas,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
1982, izdano na ime Trampuš Frančiška.
gnn‑267958

Drugo preklicujejo
Dorđević Katarina Jelena, Kvedrova cesta
3, Ljubljana, delovno knjižico. gnw‑267724
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, licenco za mednarodni prevoz blaga
v cestnem prometu s št. GE002106/00549
za vozila z reg. oznakami LJ 44-9TP, NM
38-41D, NM A2-564, NM A2-967, NM A3-918,
NM EURO 23 in NM R2-317. gnc‑267719
Gvero Danijel, Ulica Hermana Potočnika
23,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 64040056, Fakulteta za elektotehniko.
gnp‑267606
IUV d.d., Tržaška cesta 31, Vrhnika,
licenco
št.
0100185/00116/225,
ser.
št. G2000548 za vozilo Iveco 130E23 z reg.
oznako LJ K8-11U, izdala Gospodarska
zbornica Slovenije. gnr‑267954
Ivanc Tina, Cerkniška 14, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20202125, Pravna
fakulteta. gnr‑268029
Jaklič Anton, Vinogradniška 25, Metlika,
izkaznico vojnega veterana, št. 0007109,
izdana dne 31.8.2001. gnr‑268054
Jug Lojze, Dragovšek 8, Šmartno pri
Litiji, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 3736-1-01603-0/07 s ser. številko
2108, izdala Uprava RS za pomorstvo Koper.
gnz‑267796
Jugovič Branko, Prešernova cesta 4,
Velenje, 3 delnice KRS Veljenje št. 022062,
022063 in 022064. gnp‑268056
Kalan Stanislav, Pohorskega bataljona
39, Zgornja Polskava, osnovno nacionalno
licenco št. 2365, izdana dne 26. 11. 2002 z
veljavnostjo do 27. 11. 2007. gnf‑268066
Karamet Sebastijan s.p., Zgornja Dobrava
18, Kamna Gorica, obrtno dovoljenje,
št. 061140/4196/01 54/2001, izdano dne 6. 6.
2001 pri OZS. gnn‑267933
Lovrić Karlo, Kersnikova cesta 1,
Velenje, študentsko izkaznico, št. 31230120,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnd‑267968
Marchesan Vanja, Istrska cesta 105,
Koper - Capodistria, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 26293-02923-0/04, ser.
številka 16363. gnm‑267934
Novak Anica, Zevnikova ulica 7, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-07437-00/94, izdala Uprava RS za
pomorstvo Koper. gne‑268067
Novinc Bori, Zagoriška ulica 31, Škofljica,
delovno knjižico. gnu‑268026
Omič Sandra, Gorenjska cesta 6,
Radovljica, delovno knjižico. gnm‑268059
Pajmon Iztok, Vojkovo nabrežje 37,
Koper - Capodistria, dovolilnico št. 18533, z
veljavnostjo do 31. 3. 2009. gnq‑268055
Prevozi Žižek d.o.o., G. Bistrica
116/b, Črenšovci, delovno dovoljenje
št. 0636607639, izdano za tujca Mlinarić
Antuna, veljavnost dovoljenja do 1. 9. 2007.
gnm‑267909
Prva-K Klinika za male živali d.o.o.,
Gorkičeva ul. 6, 1000 Ljubljana, delovne
knjižice za: Pavo Zaninović, Log pri Brezovici,
Cesta OF 31, MŠO 1904948500884,
št. del. knjižice 16822-7. 1. 1976; Andrej
Feuš, Jakopičeva 2, Ljubljana, MŠO
2712964500107, št. del. knjižice 3404-3. 11.
1987, Sabina Stariha Pipan, Komenda,
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Nasovče 21, MŠO 1002957505968,
št. del. knjižice 306099-26. 6. 1979; Metka
Šimundić, Radenci, N. Tesle 1, MŠO
0308972506162, št. del. knjižice A 0366941;
Meja Sara, Domžale, Sejmiška 27, MŠO
1112965505144, št. del. knjižice D-358639;
Zaninović Vice, Pot na polane 24, Brezovica
pri Ljubljani, MŠO 0303973500700, št. del.
knjižice A0249555; Vesna Marinič Sussinger,
Glinška 15, Ljubljana, MŠO 2403959505211;
Irena Pavlin Bitenc, Rečna 6, Ljubljana, MŠO
2501968505943; Diana Košir, Cerkova 3,
Ljubljana, MŠO 3006952505318; Peter
Bavdek, Zaplana 22, MŠO 190798050049;
Urška Gašperšič, Trg Rivoli 5, Kranj, MŠO
2706980505275; Emir Mujagić, Clevelandska
45, Ljubljana, MŠO 1304979501199; Maja
Brložnik, Brdinje 102, Ravne na Koroškem,
MŠO 2412978505078; Bojan Trček,
Žiri, Pod griči 12, MŠO 3012974500107.
Ob-22567/07
Rajer Bojan, Rimska cesta 32, Trebnje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-1868-0/05, s ser. številko 369,
izdala Uprava RS za pomorstvo Koper.
gnb‑267720
Rajer Bojan, Rimska cesta 32, Trebnje,
potrdilo za upravljanje z VHF GMDSS
radijsko postajo št. 3736-2-00627/07,
s serijsko št. 292, izdala Uprava RS za
pomorstvo Koper. gnz‑267721
Sambol Peter, Kovinarska ulica 1 c,
Krško, študentsko izkaznico, št. 21015231,
izdala Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gno‑267807
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Šmartinska cesta 55, Ljubljana, službeno
izkaznico in značko pooblaščene uradne
osebe: Kahne Peter, zaposlen na Davčnem
uradu Ljubljana, na delovnem mestu davčni
inšpektor II; pod registrsko številko: 00171,
izdano dne 30. 9. 2005. Ob-22512/07
Skenderović Sevad, Veroška Rijeka, BIH,
osebno delovno dovoljenje, št. 99289983178.
gng‑267615
Slak Franc, Zabukovje 1, Šentrupert,
delovno knjižico. gnl‑268010
Smonkar Dejan, Legen 111a, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico, št. 61244151,
Pedagoška fakulteta Maribor. gnv‑267625
Šavor Zvonko, Zavrstnik 54 c, Šmartno pri
Litiji, delovno knjižico. gnu‑267726
Šumak Marko, Potrčeva ulica 2, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-5008/00-99, izdano 21. 7. 1999 v
Kopru. gnp‑267931
Transport Mimiklavc s. p., Cvetlična ulica
2, Nazarje, izvod LSB za vozilo Mercedes
Benz Actros 1844 LS, z reg. oznako
CE S5-65L, izdano 25. 1. 2007 pri OZS.
gnm‑267984
Vehar Dejan, Ulica Otona Župančiča 16,
Idrija, delovno knjižico št. A355601, 148/96.
gnq‑267730
Vertič Žiga, Rožna dolina cesta V/9,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 2. letnika, izdala
Gimnazija Šiška, Aljaževa 32, Ljubljana, leta
2006. gnk‑268011
Žižek Lidija, Dornava 131a, Dornava,
študentsko izkaznico, št. 21016132, FDV.
gns‑267953
Žižek Sonja, Lipovci 264, Beltinci,
študentsko izkaznico, št. 51045147, Fakulteta
za kmetijstvo. gnn‑268058
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