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Javni razpisi

Ob-29846/07
Popravek
V javnem razpisu za dodeljevanje sredstev iz naslova Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev, za leti 2007 in 2008, naročnika Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 98 z dne 26. 10. 2007, Ob-28886/07,
se v točki VI. Merila za izbor, zadnji stavek
pravilno glasi:
Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki
bodo pri ocenjevanju prejele 11 točk ali
več.
Uredništvo
Št. 316-7/2007

Ob-29840/07

Podaljšanje
Na podlagi Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Ur. l. RS, št.
126/06), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leto 2007 in 2008
(Ur. l. RS, št. 126/06 in 66/07) in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 13/06) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja podaljšanje javnega razpisa za
finančne spodbude za investicije v povečanje energetske učinkovitosti obstoječih večstanovanjskih stavb.
1. Javni razpis za finančne spodbude za
investicije v povečanje energetske učinkovitosti obstoječih večstanovanjskih stavb,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 21, z dne
9. 3. 2007, Ob-6405/07, se podaljša do
14. 11. 2007.
2. Peto odpiranje vlog bo v petek 16. 11.
2007 ob 15. uri.
3. Vloge za peto odpiranje morajo biti
poslane na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe
in obnovljivih virov energije, Dunajska 48,
1000 Ljubljana. Na pošto morajo biti oddane
najkasneje 14. 11. 2007 do 24. ure.
4. Vloge morajo biti oddane in označene
na način, kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji (dosegljiva tudi na spletni strani:
www.aure.si).
5. V ostalem ostane javni razpis nespremenjen v veljavi.
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 316-51/2007

Ob-29841/07

Dopolnitev
Na podlagi sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Uradni list RS,
št. 126/06), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni
list RS, št. 126/06 in 66/07), 12. poglavja
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/06) Ministrstvo za okolje in prostor
objavlja dopolnitev javnega razpisa.
1. V javnem razpisu za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud po pravilu »de
minimis« za izvajanje energetskih pregledov in pripravo investicijske dokumentacije v
fazi načrtovanja za projekte učinkovite rabe
energije in rabe obnovljivih virov energije,
objavljenem dne 12. 10. 2007 v Uradnem
listu RS, št. 93/07, se točka »3. Upravičenci
do prijave« na koncu dopolni z naslednjim
stavkom:
»Zaradi nezdružljivosti državne pomoči,
za sofinanciranje energetskega pregleda na
tem razpisu ne morejo sodelovati gospodarske družbe, ki so v skladu s 24. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka
z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l. RS št.
43/05, 58/05, 87/05, 20/06) z Ministrstvom za
okolje in prostor sklenile pogodbo o zmanjševanju onesnaževanja zraka z emisijo CO2, v
kateri so se obvezale, da bodo med ostalimi
ukrepi izvedle tudi energetski pregled.«
2. Z enakim stavkom se na koncu dopolni tudi poglavje »4. Pogoji kandidiranja
za pridobitev finančne spodbude« Povabila
k oddaji vloge za sofinanciranje energetskega pregleda, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
3. V ostalem ostane javni razpis nespremenjen v veljavi.
4. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 26. 10. 2007.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 9000-8/2007

Ob-29661/07

Sprememba
Na podlagi tretjega odstavka tretjega člena Splošnih pogojev poslovanja za

spodbujanje razvoja na področju varstva
okolja (Ur. l. RS, št. 117/00, 24/01, 106/01,
102/02, 33/03, 42/04, 8/05 in 41/05) v zvezi
z 39. členom Splošnih pogojev poslovanja
za spodbujanje razvoja na področju varstva
okolja (Ur. l. RS, št. 117/05), Ekološki sklad
Republike Slovenije, javni sklad, objavlja
spremembo javnega razpisa   Ekološkega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada za kreditiranje okoljskih naložb občanov
37OB07A.
Javni razpis Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št.
19/07), se spremeni tako, da se:
– v 2. točki (»2. Višina razpisanih sredstev«) znesek »10 milijonov EUR« nadomesti z zneskom »11 milijonov EUR«;
– v 5. točki (»5. Rok in način prijave«)
datum »20. 12. 2007« nadomesti z datumom »31. 1. 2008«.
Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 490/07
Ob-29451/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 Uradno prečiščeno besedilo ZUJIK
UPB – 1) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02,
25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor organizatorja predstavitve
Slovenije na 11. mednarodni razstavi
arhitekture v Benetkah (oznaka JPR
10-AB-2008)
(v nadaljevanju: ciljni razpis 10, oznaka
JPR 10-AB-2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet javnega ciljnega razpisa:
predmet razpisa je financiranje kulturnega
projekta za predstavitev Slovenije na 11.
mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah (v nadaljevanju: projekt). Razstava bo
na ogled v Slovenskem paviljonu (Galerija
A+A, Calle Malipiero 3073, San Samuele,
Venezia) v Benetkah predvidoma od začetka septembra do sredine novembra 2008,

Stran

7174 /

Št.

100 / 2. 11. 2007

glede na termine v obeh osrednjih razstavnih prostorih: Giardini della Biennale in Arsenale di Venezia.
2. Razpisno področje in cilj razpisa
Vizualne umetnosti – arhitektura in oblikovanje: mednarodna predstavitev del s področja sodobne arhitekture in urbanizma.
Temeljno izhodišče projekta je podoba
dinamične, nenehno razvijajoče se sodobne
arhitekture in urbanizma v svetu, predstavitev najnovejših oblikovnih, estetskih in družbenih smernic tega posebnega, med uporabnostjo in umetnostjo ujetega področja,
ter umestitev slovenskih dosežkov modernistične in sodobne arhitekture v mednarodni
prostor. Cilj razpisa je spodbujanje, podpiranje ter mednarodno uveljavljanje sodobne
slovenske arhitekture in urbanizma.
Informacije so dostopne pri pristojni uslužbenki na Ministrstvu za kulturo ter
na spletnih straneh Beneškega bienala:
www.labiennale.org in Galerije A+A: www.
aplusa.it
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1 Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da opravljajo dejavnosti v Republiki
Sloveniji in so registrirane za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin (obvezno dokazilo:
izjava o registraciji. V primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo,
ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem
roku);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letih 2005, 2006 ali
2007, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– da ne prijavijo mednarodne predstavitve, ki je že bila izbrana na programskih ali
projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva v letih 2006 ali 2007 (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja!);
– da prijavljajo največ dva projekta (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– da prijavljajo projekt, izvedljiv do začetka 11. mednarodne razstave arhitekture
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– da zagotavljajo trajanje projekta od odprtja do zaključka 11. mednarodne razstave
arhitekture (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– da prijavljajo projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva ne smejo biti višja od okvirne
razpisne vrednosti in morajo biti izražena
v EUR);
– da je prijavljen projekt uresničljiv v
okviru razpisane vrednosti;
– da pri načrtovanju predstavitve projekta upoštevajo prostorske zmožnosti Galerije
A+A (glej prilogo!). Obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja;
– da pravočasno, t.j. vsaj 15 dni pred
uradno otvoritvijo 11. mednarodne razstave
arhitekture, dostavijo promocijsko gradivo
Galeriji A+A (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja).
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih
uslužbencev imenuje minister za področje,
ki je predmet razpisa. Komisija za odpiranje
vlog bo predlagala zavrženje vlog neupravi-
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čenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene
pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela
programa ali projektov) v letu 2007 razveže
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
4. Razpisni kriteriji
1. Splošni razpisni kriteriji

60 točk

– zagotavljanje najvišje kakovosti projekta
– izkazovanje izvirnosti in inovativnosti
– ustvarjalni pristop
- zagotavljanje prepoznavnosti
modernistične in sodobne
slovenske arhitekture in urbanizma
– upoštevanje mednarodnega
ciljnega občinstva in predvidevanje čim večje odmevnosti.
2. Prednostni razpisni kriteriji
– zagotavljanje profesionalne
izvedbe projekta,
– reference organizatorja in avtorja /ev ali avtorske/ih skupin/e
v mednarodnem sodelovanju
na področju arhitekture in urbanizma (vabila, udeležbe, nagrade, izvedbe, ocene, obiskanost,
strokovni odmevi v javnosti)
– vključevanje mlajših generacij
arhitektov
Skupaj 1 + 2

20
10
10
10

10
40 točk
15
14+1*

10
100

Društva, ki delujejo v javnem interesu,
prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.
*

5. Uporaba kriterijev
Izbran bo tisti projekt, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten najvišje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
prednostni razpisni kriteriji so v sklopih ovrednoteni s točkami. Najvišje število prejetih
točk za projekt je 100 točk, pri čemer je možno število točk za splošne razpisne kriterije
60 točk, za prednostne razpisne kriterije pa
40 točk. Izbran projekt mora prejeti skupno
najmanj 91 točk.
6. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu morajo biti priložene naslednje obvezne priloge:
– izjave prijavitelja o izpolnjevanju pogojev, navedenih v točki 3.1,
– vsebinska utemeljitev zasnove projekta, s katero predlagatelj utemelji ustrezanje
kriterijem,
– promocijski načrt projekta,
– seznam referenc predlagatelja in izbranega avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e
(mednarodno sodelovanje, nagrade, vabila na selekcionirane mednarodne razstave
in druge predstavitve področja, odzivi ciljne
publike, strokovne ocene in odmevi v javnosti, že realizirani projekti),
– podrobnejši predračun in urnik projekta
po posameznih fazah: 1. priprava, 2. postavitev, 3. končna izvedba,
– pogodba/e, predpogodba/e ali izjava/e
avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e za sodelovanje pri projektu,

– izjava/e avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e o prenosu avtorskih pravic na predlagatelja,
– izpisek, z navedbo imen pooblaščenih
oseb za sklepanje pogodb,
– originalno dokazilo o pooblastilu (v primeru, da predlagatelj ni odgovorna oziroma
pooblaščena oseba),
– v primeru soorganizacije originalno
podpisana, datirana, žigosana in finančno
ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja.
7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 42.000,00 EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008
oziroma v plačilnih rokih kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2008.
10. Razpisni rok: razpis se prične 2. 11.
2007 in se zaključi 12. 12. 2007.
11. Razpisna dokumentacija:
– Besedilo razpisa
– Prijavni obrazec I in II
– Tloris Galerije A+A
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec I. in
II,
– zahtevane obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem 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).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://
www.kultura.gov.si/, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezane z izvedbo javnega ciljnega razpisa (zakonski in podzakonski
akti, imena članov strokovnih komisij …)
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisanega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
razpisnem obrazcu, vsebovati mora vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Izpolnjena vloga z vsemi
zahtevanimi prilogami mora biti predložena
v ovitku. Če predlagatelj prijavlja dva projekta, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti
in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo, sicer se vloga obravnava kot nepopolna.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do vključno 12. 12. 2007 oziroma
najkasneje do tega dne oddana na pošti kot
priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z oznako na prednji strani: Ne odpiraj
– Prijava na javni ciljni razpis 10, z oznako
JPR10-AB-2008: Mednarodna razstava arhitekture v Benetkah. Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
12. 12. 2007 oziroma tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga: ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Dopolnjevanje vloge je možno do zaključka
razpisa, z nujno oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
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Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vloge:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojna uslužbenka za posredovanje informacij in pojasnil: Judita Krivec Dragan, e-mail: judita.krivec-dragan@gov.si,
tel. 01/369-59-40.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo
priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko ministrstva v času od 2. 11. 2007 do
10. 12. 2007.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno v točki 11.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog se prične 19. 12. 2007.
Ministrstvo bo o predlogu strokovne komisije predlagatelje obvestilo najkasneje 30
dni po zaključku odpiranja vlog. Ministrstvo
bo izbralo organizatorja po postopku, kot ga
določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa, in največ do vrednosti
projekta, določene v razpisu.
Ministrstvo za kulturo
Ob-29659/07
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 in
67/01 in 47/02; v nadaljevanju: Zakon), 21.
člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05),
– 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),
– 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,
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis ter
Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada
RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja z
dne 27. 7. 2007 ter Mnenje o shemi »de minimis« (št. priglasitve: M001-5940117-2007),
ki ga je dne 20. 7. 2007 podalo Ministrstvo
za finance,
– Splošnih pogojev poslovanja Javnega
sklada Republike Slovenije za regionalni ra-

zvoj 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: Regionalni sklad)
javni razpis
za dodelitev sredstev za ustvarjanje
gospodarske osnove za avtohtoni
narodni skupnosti za leto 2007
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev Regionalnega sklada za namene A1, B in C, opredeljene v poglavjih II. do IV. tega razpisa.
2. Skupna višina razpisanih sredstev je 2.095.000,00 EUR, od tega
1.809.000,00 EUR ugodnih posojil ter
286.000,00 EUR nepovratnih sredstev, in
sicer:
– za projekte upravičencev iz narodnostno mešanih območij z madžarsko narodno manjšino 1.266.300,00 EUR posojil
ter 33.200,00 EUR za namena A1 in B, ter
167.000,00 EUR nepovratnih sredstev za
namen C,
– za projekte upravičencev iz narodnostno mešanih območij z italijansko narodno manjšino 542.700,00 EUR posojil ter
13.800,00 EUR za namena A1 in B, ter
72.000,00 EUR nepovratnih sredstev za
namen C.
Pri namenu sofinanciranj A1 – primarna
kmetijska proizvodnja ter pri namenu B – investicijski projekti podjetniškega značaja, se
sredstva po javnemu razpisu dodelijo v kombinaciji ugodnega posojila ter nepovratnih
sredstev, in sicer na način, da je
– delež posojila napram nepovratnim
sredstvom pri projektih madžarskih narodnih
skupnosti v razmerju 38,15 : 1,
– delež posojila napram nepovratnim
sredstvom pri projektih italijanskih narodnih
skupnosti v razmerju 39,33 : 1.
Pri namenu sofinanciranja C – financiranje projektov lokalne in regionalne javne
infrastrukture ter priprave razvojne dokumentacije, pa se sredstva dodelijo v obliki
nepovratnih sredstev.
3. Upravičena območja, na katerih imajo
pravico prijavitelji, fizične in pravne osebe,
izvajati projekt, so naslednja:
– na narodnostno mešanih območjih z
madžarsko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih:
– v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/Dobronak in Žitkovci/Zsitkóc,
– v Občini Hodoš: Hodoš/Hodos in Krplivnik/Kapornak,
– v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Prosenjakovci/Pártosfalva,
Središče/Szerdahely,
– v Občini Lendava: Radmožanci/Radamos, Kamovci/Kámaháza, Genterovci/Göntérháza,
Mostje/Hidvég,
Banuta/Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/Hosszúfaluhegy, Lendavske
gorice/ Lendahegy, Lendava/Lendva, Dolnji
Lakoš/Alsólakos, Gornji Lakoš/ Felsölakos,
Čentiba/ Csente, Dolina/ Völgyifalu, Pince/Pince, Pince marof/ Pincemajor, Petišovci/Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/Gyetryános, Kapca/Kapca, Kot/Kót
– in v Občini Šalovci: Domanjševci/
Domonkosfa,
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– na narodnostno mešanih območjih z
italijansko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih oziroma krajevnih skupnostih:
– v Občini Izola: Izola/Isola (mesto),
Dobrava, Jagodje,
– v Občini Koper: Ankaran/Ancarano, Barizoni/Barisoni, Bertoki/Bertocchi,
Bošmarin/Bossamarino, Cerej/Cerei, Hrvatini/Crevatini, Kampel/Campel, Kolomban/Colombano, Koper/Capodistria (mesto),
Prade/Prade, Premančan, Škofije/Val-marin,
Šalara/Salara, Škocjan/San Canziano
– in v Občini Piran: Piran/Pirano (mesto), Portorož/Portorose, Lucija/Lucia, Strunjan/Strugnano, Seča/Sezza, Sečovlje/Sicciole, Parecag/Parezzago, Dragonja.
II. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja za namen A1 – primarna kmetijska pro
izvodnja
a) Upravičenci
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 (v nadaljevanju: kmetijska
podjetja), imajo sedež v Republiki Sloveniji
ter projekt izvajajo na območjih avtohtonih
narodnih skupnosti, kot so navedena v točki
3. poglavja I. tega razpisa.
Vlagatelji morajo predložiti vlogo za sredstva na obrazcu A1, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo biti
priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva
Regionalni sklad od vlagateljev in so navedene v točki e) tega poglavja razpisa in na
posameznem obrazcu za prijavo.
b) Splošni pogoji dodeljevanja:
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. Projekt ne sme biti začet pred izdajo
sklepa o odobritvi sredstev.
4. K vlogi mora biti predložena ponudba
oziroma predračun za nameravano investicijo.
5. Vlagatelj mora imeti za investicijo pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo
le-te, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo
dovoljenja.
6. Gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
7. Vlagatelj mora predložiti mnenje o
upravičenosti in ekonomičnosti investicije,
ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
8. Naložba mora biti v skladu z veljavnimi
Standardi Skupnosti.
9. Kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge.
10. Po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati novo uvedeni
standard za dobro počutje živali.
11. Do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
12. Vlagatelj mora imeti v obdelavi
ustrezno površino lastnih ali zakupljenih
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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
načrta.
13. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Sklada.
14. 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 točki
e tega poglavja razpisa ter na obrazcu za
prijavo, ki je del razpisne dokumentacije.
15. Kadar je upravičenec kmetija, mora
biti nosilec kmetijskega gospodarstva lastnik
ali solastnik oziroma mora imeti kmetijo zakonito v najemu.
16. Upravičenec se s pogodbo o dodelitvi
sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren
prostor za namestitev oznake Sklada.
17. 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
Regionalnemu skladu najkasneje v roku 3
mesecev predložiti Poročilo o zaključku investicije, za kar se zaveže tudi v pogodbi o
dodelitvi sredstev.
18. Projekt mora ostati v regiji vsaj 3 leta
po zaključku investicije.
19. 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;
– 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%.
20. Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda dobrega
počutja živali, temelječega na zakonodaji
Skupnosti;
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– 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.
21. Podpore se ne dodelijo za (neupravičeni stroški):
– 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 pro
izvode,
– 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,
– nakup objektov ter opreme z oziroma
ki je pod leasingom.
22. Upravičenec mora z naložbo doseči
enega ali več ciljev iz točke b/1 tega poglavja javnega razpisa, kar dokaže z vlogo
oziroma poslovnim načrtom. Doseganje teh
ciljev bo tudi predmet kasnejših pregledov
investicije.
c) 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 Regionalnega 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. 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).
d) 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)), do največ 10 točk
b) Določitev števila točk glede na uvrstitev v narodnostno mešano območje, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna
skupnost, do 1 točka
c) Stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno povprečje v Sloveniji v
predhodnem letu, do največ 5 točk
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), do največ 14 točk
2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk)
a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev, največ 9 točk
b) Lastna udeležba, do 2 točki
c) Konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev, do 8 točk
d) Ocena finančne uspešnosti projekta,
do 10 točk (izločitveni kriterij)
e) Interna stopnja donosnosti projekta,
do največ 6 točk
f) Ekološka ustreznost investicije, do največ 5 točk
3. Ocena investitorja (največ 30 točk)
a) Boniteta investitorja (za pravne osebe), do 10 točk
b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev (za pravne
osebe), do 7 točk oziroma kreditna sposobnost (za kmetijska gospodarstva), do 12
točk
c) Predvideno zavarovanje odobrenega
posojila, do največ 8 točk (izločitveni kriterij)
d) Ocena organizacijske sposobnosti
upravičenca za pravne osebe, do 5 točk
oziroma za kmetijska gospodarstva, do 10
točk.
Vse vloge s poslovnimi načrti z več kot
dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom, ekološko sporne investicije ter
projekte brez realne možnosti za zavarovanje posojila, se kot neutemeljene zavrnejo.
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Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk.
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.
e) Vsebina vloge za prijavo (priloge, dokazila)
skupne priloge:
1. Vlagatelji oddajo vlogo na izpolnjenem
obrazcu A1 s pripadajočo izjavo št. 1.
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 1. 11. 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.
9. Originalno mnenje italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti o projektu z
utemeljitvijo.
za pravne osebe:
1. Poslovni načrt, ki mora najmanj vsebovati:
– povzetek poslovnega načrta,
– predstavitev proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge,
– raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev,
– nadaljnji razvoj podjetja,
– načrt prodaje z napovedjo (po trgih,
tržnih segmentih in času) ter strategija trženja,
– utemeljitev učinkov projekta glede na
stroškovno in prihodkovno raven,
– organizacijo podjetja in lastništvo,
– terminski načrt,
– 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,
denarni tok) za celotno obdobje trajanja projekta oziroma dobo vračila posojila,

Št.

100 / 2. 11. 2007 /

– opredelitev glede doseganja enega
ali več naslednjih ciljev: zmanjšanje pro
izvodnih 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 poslovnega 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 opredelitev glede doseganja enega ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih
stroškov, izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in
izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje
higienskih razmer ali standardov za dobro
počutje živali,
– kolikor se investitor ukvarja z živinorejo, mora biti iz poslovnega 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.
III. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja
za namen B – investicijski projekti podjetniškega značaja
a) 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 območjih avtohtonih narodnih skupnosti,
kot so navedena v točki 3. poglavja I. tega
razpisa.
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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
Regionalni sklad od vlagateljev in so navedene v točki e) tega poglavja razpisa in na
posameznem obrazcu za prijavo.
b) Splošni pogoji dodeljevanja:
1. Vlagatelj mora za dodeljena sredstva
izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
2. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi
sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren
prostor za namestitev oznake Regionalnega
sklada.
3. Projekt ne sme biti začet pred izdajo
sklepa o odobritvi sredstev oziroma pred
izdajo Potrdila s pridržkom1, glede ustreznosti projekta (1Regionalni sklad je pred
začetkom dela na projektu pisno potrdil, 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 Regionalnemu skladu najkasneje
v roku 3 mesecev predložiti Poročilo o zaključku investicije, za kar se zaveže tudi v
pogodbi o dodelitvi sredstev.
4. Vlagatelj naj bi s to investicijo poskušal doseči naslednje cilje:
– 5% povečanje števila zaposlenih,
– 3% povečanje prihodka in dobička.
5. Predmet podpore so naslednji sklopi
naložb
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.
6. 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
dopolnilni stroški za ustvarjanje delovnih mest, povezanih z izvedbo začetne naložbe tj. stroški dela na novo zaposlenih delavcev za
največ dveletno obdobje, ki lahko zajemajo bruto plačo in obvezne prispevke za socialno varnost. Delovna mesta se morajo nanašati
na dejavnost, za katero je bila naložba izvedena in so ustvarjena največ v treh letih po končani naložbi. Upoštevajo se tudi delovna
mesta, ustvarjena v treh letih po končani naložbi zaradi povečanja stopnje izkoriščenosti zmogljivosti nove naložbe. Nova delovna
mesta, odprta na podlagi začetne naložbe morajo ostati v regiji najmanj pet let.
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7. Podpore se ne dodelijo za (neupravičeni stroški):
– nakup transportne opreme (premično
premoženje) v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– strošek davka na dodano vrednost.
8. 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,
– nakup objektov ter opreme z oziroma
ki je pod leasingom,
– 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.
9. 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 pro
izvodov, kolikor je znesek pomoči določen
na podlagi cene ali količine zadevnih pro
izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro
izvajalcev 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;
– 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).
c) 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 III./c. – 2., 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. 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.
d) 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)), do največ 10 točk
b) Določitev števila točk glede na uvrstitev v narodnostno mešano območje, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna
skupnost, do 1 točka
c) Stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno povprečje v Sloveniji v
predhodnem letu, do največ 5 točk
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), do 14 točk
2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk)
a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev), do največ
9 točk
b) Lastna udeležba, do 2 točki
c) Konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev, do 8 točk
d) Ocena finančne uspešnosti projekta,
do 10 točk, izločitveni kriterij
e) Interna stopnja donosnosti projekta,
do 6 točk
f)   Ekološka ustreznost investicije, do
5 točk, izločitveni kriterij
3. Ocena investitorja (največ 30 točk)
a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji Regionalnega sklada, do 10 točk
b) Plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev, do 5 točk
c) Predvideno zavarovanje odobrenega
posojila, do 8 točk, izločitveni kriterij
d) Ocena organizacijske sposobnosti
upravičenca (ocena vpliva projekta na organizacijsko spremembo pravne osebe), do
4 točke
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e) Pridobljen certifikat o kakovosti izdelkov/storitev, do 1 točka
f) Velikost vlagatelja na dan 31. 12.
2006 (malo, srednje ali veliko podjetje),
do 2 točki.
Vse vloge s poslovnimi načrti z več kot
dveletnim kumulativnim 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.
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.
e) Vsebina vloge za prijavo (priloge, dokazila):
1. Vlagatelji oddajo vlogo na izpolnjenem
obrazcu B s pripadajočo izjavo št. 1, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Poslovni načrt, ki mora najmanj vsebovati:
– povzetek poslovnega načrta,
– predstavitev proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge,
– raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev,
– nadaljnji razvoj podjetja,
– načrt prodaje z napovedjo (po trgih,
tržnih segmentih in času) ter strategija trženja,
– utemeljitev učinkov projekta glede na
stroškovno in prihodkovno raven,
– organizacijo podjetja in lastništvo,
– terminski načrt,
– 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, denarni tok) za obdobje trajanja
projekta oziroma vračila posojila,
– ter opredelitev glede doseganja enega
ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje oziroma preusmeritev pro
izvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in
izboljšanje naravnega okolja.
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 1. 11. 2006). Računi
oziroma pogodbe pa so lahko izdani/e oziroma dela/storitve opravljene po datumu izdaje Potrdila s pridržkom1, glede ustreznosti
projekta (1 Sklad je pred začetkom dela na
projektu pisno potrdil, da projekt pod pridržkom natančne preveritve, načeloma izpolnjuje pogoje upravičenosti).
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6. 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 Regionalnemu 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.
9. Originalno mnenje italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti o projektu z
utemeljitvijo.
IV. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja
za namen C – financiranje projektov lokalne
in regionalne javne infrastrukture ter priprave razvojne dokumentacije
a) Upravičenci:
Pravico kandidiranja na javnem razpisu
imajo razvojne institucije, ki so registrirane
na območju avtohtonih narodnih skupnosti,
če je njihov namen ustvarjanje gospodarske
osnove za avtohtoni narodni skupnosti (v
nadaljevanju: vlagatelji), ki bodo pripravile
razvojno dokumentacijo za projekt oziroma
ki le-tega izvajajo na narodnostno mešanih
območjih, kot so navedena v točki 3. poglavja I. tega razpisa.
Vlagatelji morajo predložiti vlogo za sredstva na obrazcu C, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo biti
priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva
Regionalni sklad od vlagateljev in so navedene v točki e) tega poglavja razpisa in na
posameznem obrazcu za prijavo.
b) Splošni pogoji dodeljevanja:
1. Vlagatelj mora za dodeljena sredstva
izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
2. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi
sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren
prostor za namestitev oznake Regionalnega
sklada.
3. Projekt ne sme biti začet pred 1. 5.
2007. 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
Regionalnemu skladu najkasneje v roku 3
mesecev predložiti Poročilo o zaključku investicije, za kar se zaveže tudi v pogodbi o
dodelitvi sredstev.
4. Predmet podpore so naslednji sklopi
naložb:
– Podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone, in sicer nakup zemljišča in
komunalno opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč za gospodarske
aktivnosti.
– Priprava razvojne dokumentacije za
pripravo projektov gospodarske, turistične
in podjetniške infrastrukture.
5. Upravičeni stroški naložbe lahko zajemajo pri:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa
zemljišč, stroške komunalnega in infrastruk-
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turnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški
zagona podjetja,
– stroški priprave in izdelave razvojne
in investicijske dokumentacije ter študije in
projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške
infrastrukture ter idejnih ali izvedbenih delov
projektov širšega pomena.
6. Podpore se ne dodelijo za (neupravičeni stroški):
– nakup transportne opreme (premično
premoženje) v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– strošek davka na dodano vrednost,
– nakup objektov ter opreme z oziroma
ki je pod leasingom.
Med upravičene stroške ne spadajo stroški za nakup cestnih prevoznih sredstev.
7. Financirani investicijski projekti v
osnovna opredmetena in neopredmetena
sredstva se morajo:
– uporabljati izključno v proizvodnem
obratu, ki je prejemnik pomoči,
– vključiti v aktivo vlagatelja,
– obravnavati, kot sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih
oziroma v primeru storitev se izvajati od tretje osebe (tretja oseba ne sme biti več kot
25% kapitalsko povezana z upravičencem
- lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%), razen v primeru
izdelave razvojne dokumentacije,
– ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku
investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3
leta za mala in srednja podjetja.
Kolikor se projekt nanaša na investicijo
v cono, mora biti le-ta to na območju, ki je
določeno s prostorskim izvedbenim aktom
– zazidalnim, ureditvenim ali lokacijskim načrtom za predmetno cono, in je hkrati namenjeno izključno poslovnim dejavnostim.
8. Do spodbud niso upravičeni vlagatelji, ki:
– ki izvajajo program prestrukturiranja,
ki so v težavah ali so v postopku stečaja,
prisilne poravnave ali likvidacije;
– 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).
Vlagatelji, ki niso upravičena do pomoči
(po pravilu »de minimis«) so tudi tista podjetja, ki poslujejo v sektorju:
– ribištva in ribogojstva,
– primarne kmetijske pridelave,
– predelave in trženja kmetijskih pro
izvodov, kolikor je znesek pomoči določen
na podlagi cene ali količine zadevnih pro
izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na
trg, ter če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na proizvajalce,
– pomoči za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– pomoči, pogojene s prednostjo rabe
domačega blaga pred rabo uvoženega
blaga,
– premogovništva.

c) Finančni pogoji:
– Skupni znesek pomoči dodeljene kateremukoli podjetju, ne sme presegati zneska
določenega po pravilu de minimis v obdobju
treh proračunskih let od zadnjega prejema
takšne pomoči in velja ne glede na obliko
pomoči ali zasledovani cilj. In sicer za gospodarstvo skupni znesek ne sme presegati
200.000 EUR oziroma v cestnoprometnem
sektorju 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
– Projekt bo s strani Sklada sofinanciran
v obliki nepovratnih sredstev do 100 odstotkov upravičenih stroškov (brez DDV).
– 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).
d) 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)), do največ 10 točk
b) Določitev števila točk glede na uvrstitev v narodnostno mešano območje, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna
skupnost, do 1 točka
c) Stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno povprečje v Sloveniji v
predhodnem letu, do največ 5 točk
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), do 14 točk
2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk)
a) Ekonomska upravičenost projekta z
pričakovanimi rezultati oziroma ocena ekonomske upravičenosti projekta na osnovi
poslovnega načrta, do 15 točk
b) Obseg in kvaliteta infrastrukturnih storitev oziroma del, do 15 točk
c) Prispevanje projekta k ciljem ustvarjanja prihodka ter ustvarjanja in ohranjanja
delovnih mest, do 5 točk
d) Vpliv projekta na regionalni gospodarski razvoj, do 5 točk
3. Izvedljivost projekta (največ 30 točk)
a) Predloženo veljavno pravnomočno
gradbeno dovoljenje oziroma pridobljena
lokacijska informacija, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, prinaša projektu do 20
točk
b) Predvideni zaključek investicije, trajnostna naravnanost cone oziroma projekta,
do največ 10 točk
Vse vloge s poslovnimi načrti z več kot
dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom ter ekološko sporne investicije,
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.
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
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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.
e) Vsebina vloge za prijavo (priloge, dokazila):
1. Vlagatelji oddajo vlogo na izpolnjenem
obrazcu C s pripadajočo izjavo št. 1, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Poslovni načrt, ki mora najmanj vsebovati:
– predstavitev vlagatelja ter projekta,
– raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev oziroma uporabnikov
projekta,
– načrt prodaje z napovedjo (po trgih, tržnih segmentih in času) ter strategija trženja
(v primeru con),
– prikaz učinkov projekta k ciljema
ustvarjanja prihodka ter ustvarjanja in ohranjanja delovnih mest,
– prikaz vpliva projekta na regionalni gospodarski razvoj,
– terminski načrt,
– 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, denarni tok) za obdobje trajanja
projekta (v primeru con),
– ter opredelitev glede doseganja enega
ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje oziroma preusmeritev pro
izvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje
in izboljšanje naravnega okolja (v primeru
con).
3. 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.
4. Ponudbe, predračuni, računi, predpogodbe oziroma pogodbe za celotno prijavljeno investicijo. Predračuni oziroma predpogodbe, ne smejo biti starejši/e od 1. 5.
2007.
5. Originalno mnenje italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti o projektu z
utemeljitvijo.
6. Potrdilo o plačanih davkih in drugih
obveznostih, ki jim je potekel rok plačila pri
pristojnem Davčnem uradu, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava.
7. Dokazila o registraciji vlagatelja: za
pravne osebe fotokopija izpiska iz sodnega
registra, ki ni starejša od treh mesecev z
vsemi listi.
V. Finančni in ostali pogoji javnega razpisa, skupni za vse namene razpisa (A1,
B in C):
1. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna
doba vračanja posojila ne more biti daljša od
ekonomske dobe projekta.
2. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži
največ en projekt oziroma vlogo.
3. 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.

4. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta.
5. Sredstva se vlagateljem dodelijo v
kombinaciji posojila ter nepovratnih sredstev (razen pri namenu C).
6. Črpanje dodeljenih sredstev je v zaporedju sprva posojila in potem nepovratnih sredstev. Odstop od posojilnih sredstev
Regionalnega sklada avtomatično pomeni
odstop od nepovratnih sredstev.
7. Za nakazilo sredstev se upoštevajo
računi brez DDV.
8. 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%.
9. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta vlagatelju. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 45 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo
vlagatelja oba roka tudi podaljša s pisnim
soglasjem.
10. 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.
11. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami (razen pri kmetijskih gospodarstvih
oziroma pri fizičnih osebah) 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.
12. Črpanje sredstev 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, kolikor je izdana
po datumu izdaje pozitivnega sklepa Sklada
o odobritvi pomoči oziroma v primeru projektov poglavja B tega razpisa, lahko tudi po
datumu izdaje Potrdila s pridržkom 1 (1 Sklad
je pred začetkom dela na projektu pisno
potrdil, da projekt pod pridržkom natančne
preveritve, načeloma izpolnjuje pogoje upravičenosti), glede ustreznosti projekta.
13. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
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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 Banko
Koper d.d.. Regionalni sklad ne zaračunava
stroškov postopka odobritve posojila.
VI. 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 osebno ali po naročilu. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Regionalnega 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.
Prvi rok za oddajo prijav je 3. 12. 2007
(velja poštni žig). Naslednji roki za oddajo vlog se iztekajo zadnjega koledarskega
dne v mesecu in bodo potekali do porabe
sredstev oziroma do objave novega javnega razpisa za avtohtoni narodni skupnosti.
Vloge so lahko oddane osebno ali priporočeno po pošti.
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 Regionalni 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
ANS (s pripisom: namen A1, B ali C (izpolnite ustrezno))«. 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).
3. 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 Regionalnega sklada: http://www.
rdf-sklad.si.
Vlagatelji lahko pridobijo informacije o
javnemu razpisu na Sektorju za izvajanje
spodbud Regionalnega sklada in sicer na
tel. 01/836-19-53. Posredovanje razpisne
dokumentacije preko elektronske pošte je
možno na naslovu: rdf.sklad@siol.net.
4. Regionalni sklad lahko v primeru nejasnosti od vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno dokumentacijo ali naroči strokovno mnenje o projektu in sicer vse od oddaje
vloge na javni razpis naprej.
5. Vlagatelj sredstev je dolžan Regionalnemu skladu v smislu spremljanja porabe
dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad
porabo sredstev tako, da je vsak čas možna

Stran

7182 /

Št.

100 / 2. 11. 2007

kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo vlagatelja.
VII. Obravnava vlog:
1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovala Uprava Regionalnega 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 Regionalnega sklada.
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. V
kolikor narodna skupnost, na zaprosilo vlagatelja, ne izda mnenja o projektu v roku 8
dni, in ima vlagatelj potrdilo, da je narodno
skupnost zaprosil za izdajo mnenja, se šteje, da je vloga v tem pogledu popolna in gre
v nadaljnjo obravnavo.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno se
uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa
tega ne bo več, se bodo zavrgle.
4. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
6. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do
Regionalnega sklada, se zavržejo.
7. 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: zaprošena sredstva 50.000,00
EUR, razpoložljiv obseg sredstev za zadnjega upravičenca, ki še prejme sredstva, zgolj
še 35.000,00 EUR, zato dodelitev v višini
35.000,00 EUR). Omejitev višine dodelitve
sredstev napram upravičenem zaprošenem
znesku ne more biti nižja od 70%.
Delitev sredstev med podjetniške ter
kmetijske projekte, se bo opredelila glede
na razmerje med zaprošenimi sredstvi popolnih vlog kmetijskih in podjetniških projektov (primeroma: Po javnemu razpisu je za
projekte podjetništva in kmetijstva razpoložljivo 100 EUR. Pri popolnih kmetijskih projektih je zaprošenih skupno 70 EUR sredstev, pri popolnih podjetniških projektih pa
skupno 40 EUR sredstev. Ob upoštevanju
zahteve o delitvi sredstev glede na razmerje zaprošenih sredstev popolnih vlog, bi se
tako kmetijstvu namenilo skupno 63,64 EUR
(63,64% razpoložljivih sredstev), podjetni-
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štvu pa 36,36 EUR (36,36% razpoložljivih
sredstev)).
Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene v
prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo.
8. 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 Regionalnega
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.
9. 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.
10. 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, se
je sredstva kakorkoli odtujilo ali pa so bila
sredstva odobrena na podlagi neresničnih
podatkov, ima Regionalni sklad pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem
znesku, 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 in razvoj podeželja
Št. 499/07
Ob-29702/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07, ZUJIK – UPB 1, uradno prečiščeno besedilo), Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 35/01), Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02), Zakona o uporabi slovenskega znakovnega
jezika (Uradni list RS, št. 96/02) in Zakona
o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01)
ter skladno s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št.
93/05), Pravilnikom o strokovnih komisijah
(Uradni list RS, št. 109/02) ter Pravilnikom
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.

104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov za
razširjanje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim v njim
prilagojenih tehnikah, ter za razvoj
tehnične infrastrukture, namenjene
senzorno oviranim, ki jih bo v letu
2008 financirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni razpis, oznaka
JPR11-SO-2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa in razpisna področja:
predmet razpisa je financiranje programskih
vsebin in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki
delujejo v javnem interesu na področju kulture.
2. Razpisna področja in cilj razpisa
Razpisna področja so naslednja:
2.1 Programske vsebine, namenjene
senzorno oviranim.
2.2 Razvoj ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin iz
točke 2.1.
2.3 Prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig.
Projekti pod točkami 2.1, 2.2 in 2.3 se
sofinancirajo v največ 80-odstotnem deležu,
iz sredstev državnega proračuna.
Cilj razpisa je zagotoviti podporo razširjanju in povečanju raznolikosti programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim
v njim prilagojenih tehnikah, in zagotoviti
podporo razvoju ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim, ustvarjanje
pogojev enakih možnosti za delovanje na
kulturnem področju s preseganjem oviranosti, varovanje kulturnih pravic ter povečanje
dostopnosti knjižnega gradiva za senzorno
ovirane.
Posebna načela kulturne politike na tem
področju so:
– načelo subjektivitete,
– načelo posebnih ukrepov in
– načelo integracije.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Za sofinanciranje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za sofinanciranje
razvoja ustrezne tehnične infrastrukture za
njihove potrebe se lahko prijavijo:
3.1 Invalidske organizacije slepih in slabovidnih ter gluhih, naglušnih in gluhonemih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
3.2 Predlagatelji ne smejo kandidirati
na tem razpisu z istimi projekti, s katerimi
kandidirajo na katerem koli javnem razpisu
Ministrstva za kulturo.
4. Temeljni in prednostni kriteriji
4.1 Pri izboru programskih vsebin ter
pri izboru prilagajanja in izdajanja knjig v
Braillovi pisavi ter prilagajanja in izdajanja
zvočnih knjig bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje:
4.1.1 Temeljni kriteriji:
– komunikacijska dostopnost, kakovost
in aktualnost pristopa,
– pomen projekta za razvoj slovenske
kulture in jezika ter slovenskega znakovnega jezika,
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– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter za kulturno
raznolikost.
4.1.2 Prednostni kriteriji:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije,
– ali predlagatelj zagotavlja višji odstotek pokrivanja stroškov iz lastnih in drugih
virov,
– ali gre za projekt, ki mu ni mogoče pripisati komercialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička,
– ali objava programske vsebine spodbuja kulturo javnega dialoga,
– ali prijavitelj za ta projekt ne kandidira za pridobitev sredstev pri drugih ministrstvih.
4.2 Pri izboru projektov razvoja tehnične
infrastrukture bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje:
4.2.1 Temeljna kriterija:
– pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za prijavitelja projekta,
državo oziroma posamezno regijo ali lokalno skupnost,
– izpolnjevanje minimalnih tehničnih
standardov.
4.2.2 Prednostni kriteriji:
4.2.2.1 Za slepe in slabovidne:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije,
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema preseganja komunikacijskih
ovir slepih in slabovidnih, za vzdrževanje in
nadgradnjo tehnologije za praktično uporabnost programskih vsebin, namenjenih
slepim in slabovidnim uporabnikom.
4.2.2.2 Za gluhe, naglušne in gluhoneme:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije,
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema informiranja gluhih in naglušnih državljanov, za vzdrževanje in nadgradnjo obstoječe tehnologije in praktično
uporabnost programov za te uporabnike.
4.3 Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje. Projekti bodo financirani po vrstnem
redu od doseženega najvišjega števila točk
navzdol, do porabe sredstev.
4.3.1 Uporaba kriterijev za sofinanciranje
programskih vsebin ter sofinanciranje prilagajanja in izdajanja knjig v Braillovi pisavi ter
prilagajanja in izdajanja zvočnih knjig.
Povzetek načina ocenjevanja projektov:
Temeljni ter prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Vsak od temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 5 do 1.
Vsak od prednostnih kriterijev ima 1 točko.
4.3.2 Uporaba kriterijev za sofinanciranje
razvoja tehnične infrastrukture
Vsak od dveh temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 5 do 1. Vsak prednostni
kriterij ima eno točko.
Strokovna komisija si pridržuje pravico
do spremembe zneska predvidenih sredstev za sofinanciranje programskih vsebin
in razvoja tehnične infrastrukture glede na
število prijav.
4.4 Obvezne priloge
Obrazcu je treba priložiti:
4.4.1 Za sofinanciranje programskih vsebin:
– dokazilo o priznanju reprezentativnosti
invalidske organizacije,
– dokazilo o registraciji (kopija odločbe o
vpisu v register društev),

– reference, ki jih posreduje prijavitelj.
4.4.2 Za sofinanciranje razvoja tehnične
infrastrukture:
– dokazilo o priznanju reprezentativnosti
invalidske organizacije,
– dokazilo o registraciji (kopija odločbe o
vpisu v register društev).
4.4.3 Za sofinanciranje knjig v Braillovi
pisavi in zvočnih knjig:
– dokazilo o priznanju reprezentativnosti
invalidske organizacije,
– dokazilo o registraciji (kopija odločbe o
vpisu v register društev),
– reference prijavitelja na tem področju
in seznam objavljenih knjig.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjena za razpis, je 178.113
EUR.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2008
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določil
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti
2008 in 2009.
7. Rok razpisa
Rok za prijavo na razpis je od 2. 11. 2007
do vključno 3. 12. 2007.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z izjavami – programske vsebine ter razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim,
– prijavni obrazec z izjavami – prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi ter
prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig,
– ocenjevalni list za programske vsebine
ter prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi
pisavi ter prilagajanje in izdajanje zvočnih
knjig,
– ocenjevalni list za razvoj tehnične infrastrukture.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Ministrstva za kulturo med uradnimi urami:
vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure
ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si, na kateri najdejo
tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo
javnega razpisa (zakonski in podzakonski
akti, imena članov strokovnih komisij …).
Ministrstvo za kulturo mora na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
9. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu ter mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni v
razpisni dokumentaciji. Za vsak projekt mora
predlagatelj izpolniti svoj prijavni obrazec in
prijavo predložiti v ločenem ovitku. Vloga
mora biti predložena na naslov: Ministrstvo
za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
do 3. 12. 2007 oziroma najpozneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka v
zapečatenem ovitku z oznako na sprednji
strani: Ne odpiraj – prijava na javni razpis
JPR11-SO-2008.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma
sedež.
Vloge, ki bodo prispele po datumu iz
prejšnjega odstavka, bodo štete kot prepozne. Ministrstvo za kulturo bo po odpira-
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nju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse
prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih
ne bo vložila upravičena oseba.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Marjeta Preželj, tel.
01/400-79-33, elektronska pošta: marjeta.prezelj@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskem
mediju Ministrstva za kulturo so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko razpisno dokumentacijo pogledajo v vložišču Ministrstva
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidu
obravnave projekta obvestilo najpozneje v
enem mesecu po obravnavi na seji strokovne komisije.
Ministrstvo za kulturo
Št. 499/07
Ob-29703/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07, ZUJIK – UPB 1, uradno prečiščeno
besedilo) ter skladno s Pravilnikom o izvedbi
javnega razpisa in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05), Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02), Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS,
št. 104/05), Sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in
znanosti (Uradni list RS, št. 20/02, MP5/02)
in 34. členom 2. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Avstrije za obdobje od 2008 do
2012 Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju:
ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov posebnega
programa, namenjenega pripadnikom
nemško govoreče etnične skupine
v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu
2008 financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni razpis,
oznaka JPR14-PSA-2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
financiranje kulturnih projektov kulturnih
organizacij s statusom pravne osebe na
podlagi 34. člena 2. delovnega programa o
sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2008
do 2012, ki jih bo v letu 2008 financirala
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo v okviru posebnega programa Ministrstva za kulturo (v nadaljevanju:
projekti).
2. Temeljno področje razpisa: temeljno
področje razpisa je financiranje kulturnih
projektov posebnega programa Ministrstva
za kulturo za pripadnike nemško govoreče
etnične skupine v Republiki Sloveniji.
3. Pomen izrazov
Kulturne organizacije s statusom pravne
osebe so: društva, zveze društev in druge
nevladne organizacije (v nadaljevanju: upravičene osebe).
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Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna dejavnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta
po posameznih stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so pravne osebe, registrirane za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji,
kar dokazujejo s podpisano in ožigosano
izjavo;
– da so, če so bili pogodbena stranka
ministrstva v letu 2007, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da bodo v primeru izbora omogočili
javno dostopnost projekta, kar dokazujejo s
podpisano in ožigosano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je
bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma
razpisu Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil
že posredovan ali izbran na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da bodo prijavljeni projekt realizirali do
konca leta 2008 in dosledno uresničevali
pogodbo z MK, kar dokazujejo s podpisano
in ožigosano izjavo.
4.2 Izpolnjevanje pogojev razpisa: izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga imenuje minister za področje, ki je
predmet razpisa.
5. Temeljni in prednostni kriteriji razpisa
Pri izboru projektov bo Ministrstvo za
kulturo upoštevalo naslednje:
5.1 Temeljni kriteriji:
– prispevek k promociji kulturne raznolikosti,
– ohranjanje in razvoj kulturne identi
tete,
– sodelovanje med manjšinskimi skupnostmi,
– kulturne dejavnosti v jeziku pripadnikov
nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji ali dvojezični projekt.
5.2 Prednostni kriteriji:
– kulturna dejavnost otrok*,
– kulturna dejavnost, namenjena otrokom,
– izvirnost,
– pripravljenost projekta za izvedbo,
– opredeljena ciljna populacija,
– vključevanje strokovnjakov in umetnikov,
– sodelovanje z javnimi organizacijami
s področja kulture in vključevanje v javno
kulturno infrastrukturo,

* Otrok po 1. členu Konvencije Združenih
narodov o otrokovih pravicah (sprejela jo je
Generalna skupščina ZN z Resolucijo št. 44/25
z dne 20. 11. 1989) pomeni: vsako človeško
bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon,
ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej.
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– širjenje stvarnih informacij o kulturnem
življenju, delu in razmišljanjih pripadnikov
manjšinskih skupnosti.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Povzetek načina ocenjevanja: temeljni in
prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami
in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni
dokumentaciji. Vsak od temeljnih kriterijev
je ocenjen s točkami od 5 do 0. Vsak od
prednostnih kriterijev ima 1 točko.
7. Vrednost sredstev: vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet
projektnega razpisa, je 12.000 EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2008
in 2009.
9. Rok razpisa: rok za prijavo na razpis je
od 2. 11. 2007 do vključno 3. 12. 2007.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z izjavami in
– ocenjevalni list.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji dvignejo v vložišču ministrstva med
uradnimi urami: vsak ponedeljek in petek od
9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in
od 14. do 16. ure.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.mk.gov.si, na kateri najdejo
še druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo mora na zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem dokumentacijo razpisa tudi
poslati.
11 Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
prijavnih obrazcih za posamezno področje
za posamezen projekt ter mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 3. 12. 2007 oziroma najpozneje
ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni
razpis JPR14-PSA-2008.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Vloge, ki bodo prispele po datumu iz
prejšnjega odstavka, bodo štete kot prepozne. Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse
prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih
ne bo vložila upravičena oseba.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in temeljnimi kriteriji
razpisa.
12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Marjeta Preželj, tel.
01/400-79-33, elektronska pošta: marjeta.prezelj@gov.si.
Pristojna uslužbenka bo strokovno pomagala v fazi oblikovanja vlog skladno z
zahtevami Ministrstva za kulturo.
Uradne ure po telefonu in elektronskem
mediju ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

13. Vpogled v dokumentacijo razpisa:
zainteresirane osebe imajo vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidu
obravnave projekta obvestilo najpozneje v
enem mesecu po obravnavi strokovne skupine.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega razpisa in javnega
razpisa, ter največ do vrednosti, določenih
z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 2820-3/2005/49
Ob-29839/07
Na podlagi prvega odstavka 4. člena
Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati
pomorski agent (Uradni list RS, št. 137/06)
Ministrstvo za promet objavlja
javni razpis
za določitev pooblaščene organizacije
za izvajanje nalog v zvezi z organizacijo
in potekom strokovnih izpitov za
pridobitev naziva pomorski agent
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje ponudb za določitev pooblaščene organizacije
za izvajanje nalog v zvezi z organizacijo
in potekom strokovnih izpitov za pridobitev
naziva pomorski agent v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pomorski agent (Uradni list RS, št. 137/06, v
nadaljnjem besedilu: pravilnik) za obdobje
petih let.
Naloge v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent (v nadaljnjem besedilu:
strokovni izpit) obsegajo administrativna
opravila v zvezi s prijavami na strokovni
izpit za pridobitev naziva pomorski agent in
administrativna opravila v zvezi s potekom
strokovnega izpita (prvi in drugi odstavek 8.
člena pravilnika).
2. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavi organizacija,
ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 4.
člena pravilnika.
Pooblastilo za izvajanje nalog iz prve
točke bo dodeljeno za obdobje petih let pod
pogoji, določenimi v 4. členu pravilnika, pri
čemer mora organizacija imeti:
– primeren prostor, kjer kandidati opravljajo strokovni izpit,
– tehnično in računalniško opremo za izvajanje elektronskih prijav na strokovne izpite ter drugo potrebno tehnično opremo za
izvajanje administrativnih del s prijavami na
strokovni izpit, administrativnih del v zvezi
s potekom strokovnega izpita in izvajanjem
izplačil strokovni komisiji,
– izpolnjevati pogoje za priznanje usposobljenosti.
3. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 2.
točke javnega razpisa, pri čemer je potrebno za prvo alineo 2. točke javnega razpisa
navesti ponudbo časa razpoložljivosti prostora,
– predlog cene strokovnega izpita, pri
čemer je cena prikazana kot cena na posameznega kandidata in vsebuje materialne
stroške v zvezi s strokovnim izpitom ter stroške administrativnih delavcev, ne vsebuje
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pa stroškov za delo članov komisije (tretji
odstavek 8. člena pravilnika v zvezi s 7. členom pravilnika) in
– navedba kraja opravljanja strokovnega izpita,
– podpisano in žigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje usposobljenosti, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, in sicer da:
1. ima veljavno registracijo in potrebna
dovoljenja pristojnih organov za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
2. ni v postopku prisilne poravnave,
stečaju ali likvidacijskem postopku, ni bil
(niti zakoniti zastopnik, če gre za pravno
osebo) pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 95/04
– uradno prečiščeno besedilo):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja,
4. ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve,
5. je organizacija finančno in poslovno
sposobna in v zadnjih šestih mesecih pred
tem naročilom ni imela blokiranega transakcijskega računa ter
6. da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izpolnitev javnega razpisa.
4. Merila za izbor ponudnika in teža meril
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
cena strokovnega izpita na kandidata

Od 0 do 60 točk

kraj opravljanja strokovnega izpita

Od 0 do 40 točk

Cena strokovnega izpita na kandidata:
Ponudbe bodo točkovane od 0 do 60
točk, in sicer tako, da bo najcenejši ponudnik dobil najvišje število točk, najmanjše
število točk pa najdražji ponudnik. Pri izračunu cene bo uporabljena naslednja formula:
T = Y * Cm / C
Y …… maksimalno število točk,
Cm …. minimalna cena,
C …… cena posameznega ponudnika,
T …… število točk.
Kraj opravljanja strokovnega izpita
Ponudbe bodo točkovane od 0 do 40
točk, in sicer:
– Koper oziroma do 30 km oddaljen kraj
od Kopra: 40 točk;
– do 130 km oddaljen kraj od Kopra:
20 točk;
– več kot 130 km oddaljen kraj od Kopra: 0 točk.
Izbran bo en ponudnik, ki bo opravljal
naloge, določene v prvem in drugem odstavku 8. člena pravilnika. V primeru, da
dva ali več ponudnikov doseže enako število točk, ima prednost ponudnik, ki izkaže
večjo fleksibilnost pri nudenju prostorov za
izvedbo strokovnih izpitov, pri čemer gre
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predvsem za čim daljšo časovna razpoložljivost prostorov, katerih se bodo izvajali
strokovni izpiti.
5. Razpisna dokumentacija: pravilnik o
pogojih, ki jih mora izpolnjevati pomorski
agent (Uradni list RS, št. 137/06).
6. Rok za oddajo ponudb: pisne ponudbe
z zahtevano dokumentacijo in oznako na zaprti kuverti »Ne odpiraj – ponudba za izvajanje nalog v zvezi z organizacijo in potekom
strokovnih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent« morajo prispeti v sprejemno
pisarno Ministrstva za promet, Langusova
4, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno
ponedeljka, 19. novembra 2007 do 12. ure,
ne glede na način prenosa pošiljke.
7. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo 20. novembra 2007
ob 12. uri na sedežu Ministrstva za promet,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, v 5. nadstropju.
Komisija, ki jo je določil minister za promet s sklepom št. 2620-3/2005/39 z dne
25. 7. 2007, nepravočasnih in nepravilno
opremljenih ponudb ne bo obravnavala in
bodo vrnjene ponudnikom.
Javni razpis uspe, če je do roka, določenega v razpisu, ponudbo pravočasno in
pravilno vložil najmanj en ponudnik oziroma
če po vsebinski ocenitvi ponudb ostane najmanj ena popolna vloga, ki zadovolji zahtevanim pogojem razpisa.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 30. novembra 2007.
Izbrani ponudnik bo za pooblaščeno organizacijo za izvajanje nalog v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov za
pridobitev naziva pomorski agent določen v
skladu s 4. členom pravilnika.
Ministrstvo za promet
Št. 331-18/2007-1
Ob-29844/07
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013
(Uradni list RS, št. 94/07) (v nadaljevanju:
Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z
dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/05/ES) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št.  2012/2006
z dne 19. decembra 2006 o spremembah
in popravku Uredbe (ES) št.  1782/2003 o
skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o
uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter
o spremembi Uredbe (ES) št.  1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), (UL L št. 384 z dne 29. 12. 2006,
str. 8),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15; v nadaljnjem besedilu
Uredba 1974/06/ES), zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 434/2007 z dne
20. aprila 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št.  1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št.  1698/2005
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k
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Evropski uniji, (UL L št. 104 z dne 21. 4.
2007, str. 8) in
– Programa razvoja podeželja RS 2007–
2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–
2013), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9.
2007 objavlja
javni razpis
za ukrep Povečanje gospodarske
vrednosti gozdov iz Programa razvoja
podeželja 2007–2013 (PRP) za obdobje
2007
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije 2007–2013
za obdobje 2007 (v nadaljevanju: PRP) za
ukrep »Povečanje gospodarske vrednosti
gozdov«.
Cilj podpore je izboljšati učinkovitost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi preko:
– večje izrabe proizvodnega potenciala
gozdov,
– uvajanja proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu lesa,
– večje varnosti pri delu v gozdu,
in s tem prispevati k povečanju produktivnosti dela v gozdarstvu skladno s cilji nacionalne in EU gozdarske strategije.
2. Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep »Povečanje
gospodarske vrednosti gozdov« za obdobje
2007 znaša 2.564.268 EUR, in sicer:
– 1.923.201,00 EUR – namenska sredstva EU,
– 641.067,00 EUR – slovenska ude
ležba.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep »Povečanje gospodarske
vrednosti gozdov« za obdobje 2007 znaša
za pravne osebe skupno 1.000.000 EUR.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep »Povečanje gospodarske
vrednosti gozdov« za obdobje 2007 znaša
za fizične osebe skupno 1.564.268 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
9200 PRP 2007–2013 – EU,
9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru
iste proračunske postavke samo v primeru
pozitivno rešenih pritožb.
Vse naložbe morajo biti zaključene najkasneje do 30. 6. 2009. Posamezna naložba
sofinancirana iz naslova tega ukrepa mora
biti zaključena najkasneje v roku 36 mesecev po izdaji odločbe in podpisu pogodbe.
II. Vlagatelji
Vlagatelji za dodelitev nepovratnih sredstev za podpore v okviru tega ukrepa so:
1. pravne ali fizične osebe, ki so lastniki
ali solastniki zasebnih gozdov na območju
Republike Slovenije;
2. občine, ki imajo v lasti gozd na območju Republike Slovenije,
3. zveze občin, ki imajo v lasti gozd na
območju Republike Slovenije.
III. Predmet podpore
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Predmet podpore v okviru ukrepa so:
1. namen A: naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter
pripravo gozdnih vlak;
2. namen B: naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti
izpolnjeni ob predložitvi vloge, razen v primerih, ko je v nadaljnjem besedilu določeno
drugače.
IV/1. Splošni in podrobnejši pogoji za
dodelitev sredstev:
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za dodelitev sredstev iz programa PRP 2007–
2013 na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Vlogi na posameznem obrazcu
morajo biti priložene vse priloge in dokazila,
ki so navedena v obrazcu vloge.
2. Podatki navedeni v prijavnem obrazcu, priloženih dokazilih, potrdilih, izjavah
morajo biti skladni.
3. Vlagatelj, ki kandidira na oba namena
(A in B) mora vložiti dve ločeni vlogi.
4. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
5. Gozdna posest vlagatelja ne sme biti
manjša od 0,5 ha.
6. Sredstva se ne dodelijo za naložbe v
gozdove v lasti države ter gozdove v lasti
pravnih oseb, v katerih najmanj 50% kapitala je v lasti države.
7. V primeru, da vlagatelj uveljavlja višji procent sofinanciranja za naložbe, mora
imeti v lasti več kot 50% gozdne posesti v
hribovskih gorskih območjih OMD, drugih
območjih OMD, območjih s posebnimi omejitvami OMD in območjih Natura 2000.
8. Če se vlagatelj v skladu s predpisi o
javnih naročilih šteje za naročnika, mora
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire
dobavitelja ali izvajalca izveden v skladu z
Zakonom o javnih naročilih.
9. Če je vlagatelj občina ali zveza občin,
mora biti naložba predvidena opredeljena v
načrtu razvojnih programov.
10. Vlagatelj je upravičen do dodelitve
sredstev za naložbe po tem razpisu, če zagotovi, da bo uporabljal naložbo, za katero
je prejel sredstva, še vsaj naslednjih 5 let
po izplačilu sredstev in v tem obdobju ne
bo uvajal bistvenih sprememb naložbene
dejavnosti oziroma odtujil naložbo ali jo uporabljal v nasprotju z namenom dodeljevanja
sredstev, razen v primeru višje sile ali izrednih okoliščin.
11. Kot bistvene spremembe naložbene
dejavnosti se štejejo spremembe, ki:
a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje
izvajanja ali dajejo neupravičeno prednost
kakemu podjetju ali javni organizaciji;
b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali iz prenehanja ali
premestitve proizvodne dejavnosti.
12. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
a) vlagatelj ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v
postopku likvidacije (velja za pravne osebe,
samostojne podjetnike posameznike),
b) vlagatelj mora imeti poravnane vse
obveznosti do države (velja za fizične osebe),
c) vlagatelj mora imeti naložbo predvideno v načrtu razvojnih programov (velja
za občine).
13. Vlagatelj predloži predračun za načrtovano naložbo.

14. Prejemnik sredstev mora za naložbo, za katero je prejel podporo, hraniti in
voditi predpisano dokumentacijo, določeno
v razpisni dokumentaciji in pogodbi, ki jo
mora hraniti še najmanj 5 let po izplačilu
sredstev.
15. Prejemnik sredstev pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito,
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav,
jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu s pogodbenimi obveznostimi
ali je odstopil od pogodbe, mora vrniti vsa
že pridobljena sredstva, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
16. Prejemnik sredstev iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz
naslova ukrepov kmetijske politike za dobo
dveh let od dokončne odločbe kmetijskega
inšpektorja oziroma prejema zahtevka za
vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
17. Ne glede na določila prejšnjega člena, prejemnik ni dolžan vrniti vseh že pridobljenih sredstev, kadar gre za nasledje
primere višje sile ali izrednih okoliščin:
a) smrt prejemnika sredstev (velja za
fizične osebe),
b) dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe),
c) razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva ali gozda, če tega ni bilo
mogoče pričakovati na dan sprejema obveznosti,
d) huda naravna nesreča ali požar, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče ali gozd.
18. O nastopu višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena stranka pisno obvestiti pristojni organ
in predložiti ustrezne dokaze najpozneje v
10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena stranka
to zmožna stroriti.
19. Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki
je za iste upravičene stroške kot jih navaja v
vlogi za pridobitev sredstev že prejel javna
sredstva Republike Slovenije ali sredstva
EU.
20. Vlagatelj mora vse naložbe, za katere je prejel podporo po tem razpisu, označiti
v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov za Program
razvoja podeželja RS za obdobje 2007–
2013, ki bo dosegljiv na spletni strani: www.
mkgp.gov.si.
IV/2. Splošni in podrobnejši pogoji za
dodelitev sredstev za namen A:
1. Možnost gradnje ali rekonstrukcije
gozdne ceste mora izhajati iz gozdnogospodarskih načrtov. Možnost gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake mora
izhajati iz gozdnogojitvenega načrta.
2. Gozdna vlaka omogoča letno spravilo vsaj 3 m3 lesa na 100 m gozdne vlake.
Gozdna cesta omogoča letno transport vsaj
10 m3 lesa na 100 m gozdne ceste.
3. Predložena mora biti vsa potrebna
gradbena oziroma druga ustrezna dokumentacija in vsa ustrezna dovoljenja. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z
veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu okolja in gradnji gozdnih prometnic.
4. Za pripravo, gradnjo ali rekonstrukcijo
gozdnih prometnic mora biti predložen izračun Zavoda za gozdove Slovenije iz katerega je razvidno zmanjšanje stroškov gospodarjenja z gozdom.
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5. V primeru, da za pripravo, gradnjo ali
rekonstrukcijo gozdne prometnice kandidira
več vlagateljev, ki niso združeni v društvo
lastnikov gozdov, mora biti dokumentacija
pripravljena tako, da je razviden delež posameznega vlagatelja v naložbi ter vloge
oddane v eni ovojnici.
6. Kolikor vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, mora biti
iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidno:
a) popis del in stroškov se mora nanašati
na celotno naložbo;
b) kadar gre za fazno gradnjo, mora biti
predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že
izvedenih del in stroškov ter popis del in
stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na
razpis;
c) predloženo dokazilo (podpis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis
del in stroškov s katerim se vlagatelj prijavlja
na razpis v primeru fazne gradnje.
IV/3. Splošni in podrobnejši pogoji za
dodelitev sredstev za namen B:
1. Vlagatelj lahko kandidira za namen B
le z enim kosom ene vrste mehanizacije in
ene vrste opreme.
2. V primeru nakupa opreme za sečnjo in
spravilo mora imeti lastnik gozda ob predložitvi vloge v lasti vsaj 3 ha gozda, oziroma
posekati ali spraviti vsaj 150 m3 lesa letno v
zasebnih ali občinskih gozdovih na območju
Republike Slovenije.
3. V primeru nakupa mehanizacije za
sečnjo in spravilo, razen za strojno sečnjo, mora vlagatelj posekati ali spraviti vsaj
150 m3 lesa letno v zasebnih ali občinskih
gozdovih na območju Republike Slovenije.
4. V primeru nakupa mehanizacije za
strojno sečnjo, mora vlagatelj posekati ali
spraviti vsaj 2500 m3 lesa letno v zasebnih
ali občinskih gozdovih na območju Republike Slovenije.
5. V primeru nakupa mehanizacije ter
opreme za sečnjo in spravilo lesa mora
upravičenec v roku 2 let od prejema odločbe o dodelitvi sredstev predložiti dokazilo o
opravljenem tečaju varnega dela.
6. Če vlagatelj zahtevanih pogojev ne
more izpolniti v lastnem gozdu, mora predložiti dokazilo, da ima v Republiki Sloveniji
registrirano dejavnost za izvajanje sečnje
in spravila ali dejavnost opravlja v okviru
strojnega krožka. Registrirana dejavnost pomeni, da je podjetje vpisano pri pristojnem
upravnem organu (strojni krožki, kmetije z
dopolnilno dejavnostjo na MKGP, s.p. v registru s.p. v poslovnem registru Republike
Slovenije in pravne osebe na pristojnem
okrožnem sodišču). Registrirano dejavnost
mora opravljati najmanj dve leti pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz tega na
mena.
7. Pri nakupu nove mehanizacijie ali
opreme za sečnjo in spravilo lesa ni nobenih omejitev, če sta obstoječa mehanizacija
ali oprema za sečnjo in spravilo lesa mlajši
od življenske dobe, in sicer:
a) 10 let za mehanizacijo za sečnjo in
spravilo lesa,
b) 8 let za opremo za sečno in spravilo
lesa.
8. V primerih, ko je obstoječa mehanizacija ali oprema za sečnjo in spravilo lesa
starejša od navedene življenjske dobe, pa
mora biti nova mehanizacija in oprema za
25% zmogljivejša od obstoječe (nadomestne naložbe za namen B).

9. Podpora naložbam v sečnjo in spravilo
lesa mora biti v skladu z gozdnogojitvenim
načrtom, kar dokazujejo kopije tehnoloških
delov gozdno gojitvenih načrtov.
V. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za naložbe iz namena A so:
– stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in opreme;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in opreme;
– prispevek upravičenca v naravi je
lastno delo investitorja, ki ga na podlagi
Odredbe o normativih za dela v državnih
gozdovih in Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganja v gozdove potrdi Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju
ZGS);
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta, kot so honorarji projektantom, inžinerjem, svetovalcem študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti.
Upravičeni stroški za naložbe iz namena B so:
– stroški nakupa in dobave nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo,
– stroški usposabljanja za delo z novo
mehanizacijo, vezano na investicijo,
– stroški nakupa osebne zaščitne opreme za delo s stroji in opremo, vezano na
investicijo,
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Naložba ne sme biti zaključena pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev, razen v
primeru nakupa gozdarske mehanizacije in
opreme za sečnjo in spravilo.
Do sofinanciranja so upravičeni stroški
naložb, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2007
do 30. 6. 2009. Kot začetek stroška se šteje
prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev
(sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del). Splošni
stroški kot so honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti
in ekonomske upravičenosti, ki so povezani
z naložbo, so lahko nastali tudi med 1. 1.
2002 in 1. 1. 2007.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka za izplačilo. Kot zaključek
naložbe se šteje za gradnjo gozdne ceste
zapisnik o strokovnem pregledu gozdne ceste, ki ga izvede ZGS, za rekonstrukcijo
gozdnih cest gradbena situacija, ki jo potrdi
ZGS, za gozdne vlake obrazec strokovnega
pregleda vlake, ki ga izvede ZGS ter za gozdarsko mehanizacijo in opremo za sečnjo
in spravilo pridobljeno dokazilo o prevzemu
mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in
spravilo lesa.
Poleg neupravičenih stroškov iz 3. točke
71. člena Uredbe 1698/05/ES ter predpisov,
ki iz tega izhajajo, se podpora ne dodeli za:
1. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
2. stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema itd.);
3. bančne stroške in stroške garancij;
4. stroške promocije;
5. nakup rabljene gozdarske mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo;
6. podpora se ne dodeli vlagateljem v težavah skladno s smernicami Skupnosti;
7. naložbe za dejavnost trgovine.
VI. Merila za izbor
Merilo, po katerem se bodo razvrščale
vloge, bo vrstni red s priporočeno pošiljko
oddane popolne vloge na pošti. Če bo imelo
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več vlog enako označbo časa oddaje popolne vloge oziroma dopolnitve na pošti, se bo
izvedlo žrebanje o vrstnem redu teh vlog.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev:
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev. Struktura financiranja
je naslednja: od 50% do 60% se zagotovi iz
javnih virov, od tega ľ zagotovi EU (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in Ľ
zagotovi Republika Slovenija. Končni prejemnik zagotovi od 40% do 50%.
2. Stopnja sofinanciranja za hribovska
gorska območja OMD, druga območja OMD,
območja s posebnimi omejitvami OMD in
območje Natura 2000 je 60% upravičljivih
stroškov.
3. Stopnja sofinanciranja za območja
izven hribovskih gorskih območjih OMD,
drugih območjih OMD, območjih s posebnimi omejitvami OMD in območjih Natura
2000 je 50% opravičljivih stroškov.
4. Najnižji znesek dodeljene javne pomoči znaša 500 EUR, najvišji znesek dodeljene
javne pomoči pa 500.000 EUR. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju
2007–2013 iz naslova tega ukrepa pridobi
največ 500.000 EUR pomoči.
5. Celotni prispevek v naravi se prizna
do tiste višine celotne priznane vrednosti
naložbe kot je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
6. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na enoto. Seznam najvišjih
priznanih vrednosti se nahaja v razpisni dokumentaciji k temu razpisu.
7. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev.
Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu. V primeru, da vrednost računa
ne presega 417 eurov, mora upravičenec
priložiti le originalen račun. V primeru večjih gradbenih del (manj zahtevni objekti)
priloži začasne oziroma končno gradbeno
situacijo, potrjene s strani pooblaščenega
nadzornega organa in upravičenca z originalnimi dokazili o njihovem plačilu ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani
upravičenca.
8. V skladu s postopkom, določenim s to
uredbo, se izberejo projekti do porabe sredstev, razpisanih za ta namen v določenem
obdobju izvajanja PRP 2007–2013.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov« za leto 2007 vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– postopek za izbor končnih prejemnikov,
– vzorec pogodbe,
– merila za izbor,
– seznam upravičenih stroškov in priznani delež prispevka v naravi,
– prijavni obrazec:
– osnovni podatki o vlagatelju in naložbi
– dokazila, izjave, potrdila končnega
prejemnika.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z
vsemi prilogami v skladu s to razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije
na www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
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IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, od 12. 11. 2007, od 8. ure
dalje (velja poštni žig). Kolikor bo vloga na
pošti oddana pred 8. uro dne 12. 11. 2007,
se bo kot datum in čas vložitve štelo 12. 11.
2007 ob 8. uri. Vloge se bodo pošiljale do
objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog,
ki bo objavljen na enak način, kot je bil objavljen javni razpis.
Vloga mora biti vpeta v mape in oddana
v zaprti pošiljki, opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja na ovojnici
pošiljke in označeni z oznako javnega razpisa in namenom v katerega se prijavljate
za naložbo:
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov/ namen A«
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov/ namen B«.
Sestavni deli vloge morajo biti speti in
oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura,
minuta) oddaje vloge na pošti, označen s
strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami
se vrnejo vlagateljem neodprte v originalnih
ovojnicah.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) odpira in obravnava vloge po vrstnem redu
oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe razpisanih sredstev.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih
sredstev višja od razpisanih sredstev, se v
primeru, da imata na končnem mestu liste
prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici
enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, Agencija izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki
vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP, izmed javnih uslužbencev zaposlenih
na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjenih listkih, ki se jih z žigom agencije overovi v prisotnosti komisije,
ki nadzira žrebanje. Listke se v prisotnosti
komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati.
Škatla se odpre v prisotnosti vlagateljev in
komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko
izžrebane vloge. Izžrebani listek oseba takoj
odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je
vodila žrebanje in prisotni vlagatelji.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP. Po odprtju vloge, se
le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga
ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku
3 mesecev od prejetja vloge pisno pozove
na dopolnitev. Kolikor ARSKTRP v roku 30
dni od prejema vloge, ki je nepopolna, vlagatelja ne pozove na dopolnitev, se šteje,
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da je bil vlagatelj pozvan trideseti dan po
prejemu vloge na ARSKTRP. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva
za dopolnitev. Vsaka dopolnjena vloga dobi
status nove vloge in se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum prispetja vloge
se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje
po pošti. Po prejemu dopolnjene vloge na
ARSKTRP, se dopolnjena vloga ponovno
pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v
navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom
zavrže. Če se tekom preverjanja pregleda
na popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni
ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih
vlog in dobi vrstno številko. V primeru, da
nepopolna vloga ni bila pozvana na dopolnitev v roku 30 dni od prejema vloge, se jo
datumsko uvrsti na listo popolnih vlog tako,
da se tridesetemu dnevu od prejetja vloge
prišteje dneve dejanske dopolnitve.
Ne glede na določila predhodnih dveh
odstavkov, poziv na dopolnitev vloge zaradi
manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na
listo prejetih ali popolnih vlog.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa in vsebinske ustreznosti vlog se
izvede po vrstnem redu uvrščene vloge na
listi popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo.
Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne
in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na
podlagi meril.
Vlogo, ki je ustrezna za odobritev, vendar
pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za
sofinanciranje kritja upravičenih stroškov se
lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj strinja in zagotovi, da
bo izvedel investicijo ali aktivnost v celoti. V
nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo
vlogo, na listi popolnih vlog.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo, v kateri je določena višina sredstev.
Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper
odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po
pošti na AKTRP.
Na podlagi odločb o odobrenih sredstvih
ARSKTRP sklene z upravičenci pogodbe, s
katerimi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
Brez predhodnega soglasja ARSKTRP,
se odstopanje od pogodbenih določil ali
poslovnega načrta oziroma investicijskega
programa s strani upravičenca, lahko šteje
kot odstop od pogodbe. V primeru odstopa
od pogodbe, mora upravičenec prejeta sredstva vrniti v roku 8 dni od dneva zahtevka za
vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja in kraj), opis aktivnosti
oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih
sredstev, bodo objavljeni na spletni strani
MKGP.
Seznam mehanizacije in strojne opreme
Gozdarska mehanizacija

Koda stroja

1. Mehanizacija za sečnjo
Stroj za sečnjo na kolesnem podvozju

102

Stroj za sečnjo na goseničnem podvozju

103

Procesorska – harvesterska glava

104
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Procesorska glava s škarjami

105

2. Mehanizacija za spravilo lesa
Traktor kolesnik za delo v gozdu*

201

Zgibni traktor za delo v gozdu

202

Traktor goseničar za delo v gozdu

203

Mali traktor goseničar za delo v gozdu z ročnim upravljanjem

204

Traktorska gozdarska prikolica (z nakladalno napravo) in s pogonom

205

Traktorska gozdarska prikolica (z nakladalno napravo) brez pogona

206

Gozdarski zgibni prikoličar (Forwarder)

207

Žični žerjav brez lastnega motorja

208

Žični žerjav z lastnim motorjem

209

Žični žerjav na tovornjaku

210

Voziček za žični žerjav – samohodni

211

Voziček za žični žerjav – univerzalni

212

3. Oprema za sečnjo in spravilo
Motorna žaga

301

Osebna zaščitna sredstva za delo s stroji in opremo (zaščitni čevlji,
zaščitna čelada z mrežico in glušniki, rokavice, zaščitne sekaške hlače)**

302

Mali vitel za motorne žage (brez pogonske motorne žage)

303

Mali vitel za motorne žage (skupaj s pogonsko motorno žago)

304

Enobobenski gozdarski vitel – tritočkovni priklop – mehansko krmiljen

305

Enobobenski gozdarski vitel – tritočkovni priklop – elektrohidravlično
krmiljen

306

Dvobobenski gozdarski vitel – tritočkovni priklop – elektrohidravlično
krmiljen

307

Gozdarski vitel – vgradni enobobenski

308

Gozdarski vitel – vgradni dvobobenski

309

Enobobenski vitel z zadnjo naletno desko

310

Dvobobenski vitel z zadnjo naletno desko

311

Samostojni vitel s svojim motorjem

312

Kleščni nosilnik za spravilo lesa

313

Kleščni nosilnik za spravilo lesa s stranskim pomikom roke

314

Kleščni nosilnik za spravilo lesa s stranskim pomikom telekopske roke

315

Traktorski žerjavni nakladalnik (teleskopski) za les

316

Gozdarske klešče (za nakladalnik)

317

Nakladalna naprava za les

318

Komplet za daljinsko upravljanje

319

Komplet za predelavo iz hidravličnega v elektrohidravličnega krmiljenja

320

Traktorske gozdarske verige-kolesne za 4 kolesa

321

Odrivna deska

322

Odrivna deska s kleščami za sortiranje

323

Naletna deska z nastavki za pritrditev vitlov (vključno s smerni škripci)

324

Varovalna kabina traktorja z dodanimi zunanjimi cevnimi ojačitvami

325

Prednja utež in spodnja zaščita traktorja

326

Zračno vzmeteni traktorski sedež

327

Seznam INFO točk po Sloveniji za obveščanje in informiranje o ukrepih EKSRP
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja
Klicni center 01/ 580 77 92
e-naslov: aktrp@gov.si
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Seznam kontaktnih oseb po območnih enotah ZGS
Vodja odseka za
gozdno tehniko
1

OE Tolmin

Vladimir Košič

2

OE Bled

Bojan Bajželj

3

OE Kranj

Franček Kolbl

4

OE Ljubljana

Tomaž Hrovat

5

OE Postojna

6

Ulica

Pošta

Tumov drevored 17

Telefon

Faks

5220 Tolmin

05/38-01-240

38-01-260

Ljubljanska c. 19

4260 Bled

04/57-50-300

57-41-069

C. Staneta Žagarja 27b

4000 Kranj

04/20-24-200

20-11-947

Tržaška 2

1000 Ljubljana

01/24-10-624

24-10-640

Adolf Trebec

Vojkova 9

6230 Postojna

05/70-00-610

70-00-628

OE Kočevje

Roman Križman

Rožna ul. 39

1330 Kočevje

01/89-55-276

89-55-275

7

OE Novo mesto

Anton Turk

Gubčeva 15

8000 Novo mesto

07/39-425-50

39-42-560

8

OE Brežice

mag. Boris Papac

C. bratov Milavcev 61

8250 Brežice

07/49-91-600

49-91-613

9

OE Celje

Roman Habjanič

Ljubljanska 13

3000 Celje

03/42-55-180

42-55-190

10

OE Nazarje

mag. Tomaž Gerl

Savinjska cesta 4

3331 Nazarje

03/83-93-770

58-31-509

11

OE Slovenj Gradec

Hinko Andrejc

Vorančev trg 1

2380 Sl.Gradec

02/88-39-220

88-39-236

12

OE Maribor

Darko Pristovnik

Tyrševa 15

2000 Maribor

02/23-41-615

23-41-633

13

OE Murska Sobota

Štefan Kovač

Arh. Novaka 17

9000 Murska Sobota

02/53-49-500

53-04-910

14

OE Sežana

Andrej Zadnik

Partizanska 49

6210 Sežana

05/70-74-400

73-42-356

Seznam kontaktnih oseb Kmetijsko gozdarske zbornice
1
2
3
4
5
6
7
8

KGZS
Zavod Ljubljana
Zavod Kranj
Zavod Novo mesto
Zavod Nova Gorica
Zavod Murska Sobota
Zavod Maribor
Zavod Ptuj
Zavod Celje

Andrej Andoljšek
Tatjana Grilc
Zdenka Kramar
Egon Rebec
Slavko Petovar
Veronika Valentar Zabev
Felicita Domiter
Darja Jeriček
Mojca Krivec

Ulica
Škrabčev trg 19
Iva Slavca 1
Šmihelska 14
Sejmiška 1
Štefana Kovača 40
Vinarska 14
Ormoška 28
Trnoveljska cesta 1

Pošta
1310 Ribnica
4000 Kranj
8000 Novo mesto
6210 Sežana
9000 Murska Sobota
2000 Maribor
2250 Ptuj
3000 Celje

Telefon
01/836-94-24
04/280-46-33
07/373-05-74
05/731-28-54
02/539-14-42
02/228-49-54
02/749-36-39
02/824-69-23
03/490-75-86

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 33100-0013-2007/1
Ob-29439/07
Občina Vojnik na podlagi 53. člena 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), Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2007 (Ur. l. RS,
št. 20/07, 57/07), objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev, ki niso državna
pomoč na področju kmetijstva
v Občini Vojnik v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov
društev s področja kmetijstva v Občini Vojnik za leto 2007, ki ne predstavljajo državno
pomoč, delujejo na področju kmetijstva ter
njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni
pridobivanje dobička.
2. Okvirna vrednost sredstev: za izvajanje razpisanih programov so v proračunu
Občine Vojnik za leto 2007 predvidena sredstva v višini 4.200,00 EUR. Sredstva morajo
biti porabljena do 31. 12. 2007.
3. Upravičenci
Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki
delujejo na področju kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Vojnik,
– so registrirani na območju Republike
Slovenije, delujejo na območju Občine Vojnik, vanj pa so vključeni tudi člani z območja
Občine Vojnik,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirana in delujejo najmanj eno
leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del
te vloge, niso in ne bodo prejela iz državnih
ali mednarodnih virov,
– njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni
pridobivanje dobička.
Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti
in materialne stroške že prejeli sredstva na
drugih razpisih Občine Vojnik oziroma je bili
njihov program oziroma projekt v letu 2007
kakorkoli že financiran iz proračuna Občine
Vojnik, niso upravičeni do sredstev po tem
razpisu.
4. Merila in kriteriji
Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila
in kriteriji:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Število vseh članov društva
do 50 aktivnih članov
od 51–100 aktivnih članov
nad 100 aktivnih članov
Število članov iz Občine
Vojnik
do 50 aktivnih članov
od 51–100 aktivnih članov
nad 100 aktivnih članov
Promocija
programi oziroma projekti
prispevajo k prepoznavnosti
občine
Sodelovanje
izvajalci redno sodelujejo
pri aktivnostih, katerih
organizator ali soorganizator
je Občina Vojnik
sodelovanje z drugimi
sorodnimi organizacijami

5 točk
10 točk
15 točk

5 točk
10 točk
15 točk

do 10 točk

do 10
točk
do 10
točk

Omejitve
Pomoč se ne dodeli: za izobraževanja
in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in
sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč ter stroške nadomeščanja
kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo
in dopustom. Omenjeni upravičeni stroški
so državna pomoč, ki niso predmet tega
javnega razpisa.
5. Prijava na razpis
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka roka 14. novembra 2007 za
prijavo dosegljiva na spletni strani Občine
Vojnik – www.vojnik.si, v času uradnih ur
pa jo lahko interesenti dvignete tudi v tajništvu Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212
Vojnik.
Vloga mora biti izpolnjena izključno na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih
mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpis
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem javnem razpisu.
6. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan
Občine Vojnik, in sicer bo odpiranje vlog v
četrtek, 15. novembra 2007.
Strokovna komisija bo opravila pregled
in ocenitev vlog na podlagi meril in pogojev
navedenih v javnem razpisu. Odpiraje vlog
ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem bo
izdan sklep o višini odobrenih sredstev za
posamezen ukrep. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži
pritožbo županu v roku 8 dni od prejema
sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo
dopolnil v roku 8 dni in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana za-

vrnjene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 30 dni od datuma
odpiranja vlog. Z izbranimi kandidati bodo
sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
nakažejo na transakcijski račun.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2007,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
proračun Občine Vojnik za leto 2007.
7. Rok in način prijave na razpis
Izpolnjene vloge morajo biti poslane priporočeno ali oddane osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v
zaprti kuverti najkasneje do srede, 14. novembra 2007.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine
Vojnik.
Prijave pošljete v zaprti kuverti na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212
Vojnik, s pripisom »Ne odpiraj – vloga na
javni razpis za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč, področju kmetijstva v Občini
Vojnik v letu 2007«.
Vloge sprejemamo na naslovu: Občina
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času
uradnih ur:
– ponedeljek od 8. do 12. ure,
– sreda od 8. do 12. ure in od 13. do
16.30,
– petek od 8. do 12. ure.
8. Nadzor in sankcije: v primeru, da upravičenec sredstva pridobi nezakonito ali jih
porabi nenamensko, oziroma dela ni izvršil
je dolžan povrniti vsa pridobljena sredstva
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in izpolnjevanjem obrazcev lahko prejmete na Občini
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času
uradnih ur ali po telefonu vsak delovni dan
(Petra Pehar Žgajner, 03/780-06-47).
Občina Vojnik
Ob-29440/07
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A,
6215 Divača, objavlja na podlagi 7. člena
Pravilnika o sofinanciranju prireditev na območju občine Divača (Uradni list RS, št.
54/04, 109/04 in 23/06)
javni razpis
za sofinanciranje izrednih prireditev na
območju Občine Divača v letu 2007
1. Skupni znesek razpisanih sredstev
znaša 1.733,43 EUR.
2. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:
– neposredni uporabniki proračuna Občine Divača (krajevne skupnosti), ki so ali
bodo organizirali izredne prireditve na območju Občine Divača v letu 2007,
– posredni uporabniki proračuna Občine
Divača (zdravstveni dom, šola, vrtec, Razvojni center, knjižnica), ki so ali bodo organizirali izredne prireditve na območju Občine
Divača v letu 2007,
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– dislocirane enote, ki organizirano delujejo na območju Občine Divača, katerih
matično društvo je registrirano izven Občine
Divača, vendar so ali bodo organizirale izredne prireditve na območju Občine Divača,
za občane Občine Divača v letu 2007,
– društva in klubi s sedežem na območju
Občine Divača, ki so ali bodo organizirali izredne prireditve na območju občine Divača
v letu 2007.
Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo
društva in klubi tudi, če so ali bodo organizirali izredne prireditve izven območja Občine
Divače, ker jim Občina Divača za izvedbo prijavljene prireditve ni mogla zagotoviti
ustreznih prostorov.
3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
– priskrbljena vsa potrebna dovoljenja
(soglasja ...), ki so potrebna za izvedbo prireditve,
– izjava, da za izvedbo iste prireditve
niso bila pridobljena sredstva iz drugih postavk občinskega proračuna in da organizator ne bo vložil zahtevka za pridobitev
dodatnih sredstev za prijavljeno prireditev
iz proračuna Občine Divača,
– izjava, da je prijavljena prireditev izredna prireditev. Za izredno prireditev pa se
šteje prireditev, ki ni planirala v programu
društva za tekoče leto in je bila zaradi svoje specifičnosti in posebnosti realizirana v
tekočem letu (2007) ali bo realizirana do
konca tekočega leta (2007).
4. Iz proračuna občine Divača se sofinancira:
– izredne prireditve na področju kulture,
– izredne prireditve na področju športa,
– izredne prireditve na področju turizma,
– izredne kompleksne prireditve in
– manjše vaške in ostale prireditve, ki
so se zaradi svojih specifičnosti izredno izvedle v letu 2007 oziroma se bodo izvedle
do konca leta.
5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A,
Divača, pri referentu za gospodarstvo v
času uradnih ur (objavljeni pa so tudi na
spletni strani http://www.divaca.si). Vse
dodatne informacije in pojasnila v zvezi z
razpisom dobite pri Nataši Macarol na tel.
05/731-09-37.
6. Dostava vlog:
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis izredne prireditve 2007« osebno ali po pošti
v roku 15 dni od dneva objave razpisa v
Uradnem listu RS, na naslov Občina Divača,
Kolodvorska ulica 3A, Divača.
Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v
roku tridesetih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v roku
osmih dni po njegovem sprejemu.
Občina Divača
Št. 162-0006/2007
Ob-29441/07
Na podlagi 48. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 ZSV-UPB2),
3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št.
72/04), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 127/03, 125/04,
60/05, 120/05, 140/06), 48. člena Pravilnika
o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
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št. 67/06), Odloka o organiziranju pomoči na
domu in merilih za določanje plačil storitev
v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 52/07) ter Odloka o predmetu, pogojih
in postopku za podeljevanje in prenehanje
koncesije za pomoč družini na domu (Uradni list RS, št. 93/07) objavlja župan Občine
Rogaška Slatina
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
storitev pomoči na domu v Občini
Rogaška Slatina
1. Koncedent: Občina Rogaška Slatina,
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.
2. Predmet koncesije: izvajanje javne
službe Pomoč na domu (gospodinjska pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov).
Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ do 4 ure dnevno oziroma
največ do 20 ur tedensko.
3. Obseg izvajanja koncesije: podeljuje se
1 koncesija za celotno območje Občine Rogaška Slatina, za trenutno 24 oskrbovancev.
Priznan obseg storitev je 378 ur mesečno.
4. Začetek in čas trajanja izvajanja koncesije: koncesijska pogodba se sklene za
določen čas, za dobo 10 let, z možnostjo
enkratnega podaljšanja, in sicer pod pogoji,
ki jih določa zakon.
5. Krajevno območje: koncesija se razpisuje za območje celotne Občine Rogaška
Slatina.
6. Uporabniki storitev: uporabniki storitev
so upravičenci do socialne oskrbe na domu,
opredeljeni v 3. členu Odloka o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za
določanje plačil storitev v Občini Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 52/07).
7. Delovna razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakonom in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega
varstva. Koncesionar se zavezuje, da bo za
izvajanje javne službe zaposlil tri izvajalke
storitve, ki so to delo do podelitve koncesije
opravljale na območju Občine Rogaška Slatina pri zadnjem izvajalcu.
8. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar so določeni v 7. členu Pravilnika o
koncesijah na področju socialnega varstva,
48. členu Pravilnika o minimalnih tehničnih
zahtevah za izvajalce socialno varstvenih
storitev in v prvem odstavku 4. člena Odloka
o predmetu, pogojih in postopku za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč
družini na domu.
9. Dokazila o izpolnjevanju pogojev so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
10. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:
– orientacijska cena – urna postavka
(efektivna ura) – največ 55 točk,
– organizacija izvajanja javne službe
– največ 20 točk,
– program dela za 10 let – največ
10 točk,
– izobrazbena struktura delavcev – največ 3 točke,
– reference o dosedanjem delu – največ
4 točke,
– ocena tehničnih sredstev in opreme
– največ 2 točki,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave
izvajalca od območja, za katerega bo podeljena koncesija – največ 6 točk.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega prijavitelja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
11. Način in rok prijave na razpis: vloga
mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih, priložene mora imeti zahtevane
izjave in zahtevane obvezne priloge oziroma
dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti na naslov: Občina Rogaška Slatina
– Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina,
s pripisom: »Prijava na javni razpis koncesija pomoč na domu – ne odpiraj. Na hrbtni
strani pošiljke mora biti napisan naslov ponudnika. Rok za prijavo na javni razpis je
18. 12. 2007 do 10. ure.
12. Odpiranje vlog in izbor: odpiranje
vlog bo 18. 12. 2007 ob 12. uri. Odpiranje bo
javno. Na podlagi mnenja Socialne zbornice
bo komisija v roku 10 dni od prejema mnenja pregledala in ocenila ponudbe ter podala
pripravila predlog podelitve komisije.
13. Organ, ki odloča o koncesiji in organ,
ki je pooblaščen za sklenitev pogodbe: občinski organ pristojen za podelitev koncesije
izda na predlog komisije za koncesije o vseh
ponudbah eno odločbo, s katero podeli koncesijo najugodnejšemu ponudniku in določi
čas trajanja koncesije v skladu z razpisom
ter zavrne neuspešne ponudbe. Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Rogaška Slatina.
14. Dodatne informacije: mag. Nanika
Čakš, tel. 03/818-17-17, nanika.caks@rogaska-slatina.si in Petra Gašparić, tel. 03/81817-15, petra.gasparic@rogaska.slatina.si.
Razpisna dokumentacija in podrobnejša
navodila za izpolnjevanje so na voljo na
spletnih straneh Občine Rogaška Slatina
– http://www.rogaska-slatina.si v modulu:
razpisi in obvestila.
Občina Rogaška Slatina
Št. 114/07
Ob-29442/07
Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 27/05) in 219. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07) objavlja
župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti
v Občini Medvode v letu 2008
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet sofinanciranja so naslednje
vsebine: poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih
sekcij in kulturna dejavnost drugih društev,
ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost;
kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine; kulturna dejavnost predšolske in
osnovnošolske populacije, vendar le v delu,
ki presega vzgojno izobraževalne programe;
izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti; nakup in
vzdrževanje opreme za izvedbo programov
ter vzdrževanje prostorov; kulturna izmenjava.
3. Področja sofinanciranja so:
a) poslovanje kulturnih društev;
b) redna dejavnost kulturnih društev;
c) redno vzdrževanje prostorov kulturnih
društev;
d) nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev;
e) projekti in prireditve;
f) kulturna izmenjava;
g) izobraževanje;

h) investicijsko vzdrževanje prostorov
kulturnih društev.
4. Na razpisu lahko za področja sofinanciranja od točke 3.a do točke 3.d in za
področje sofinanciranja pod točko 3.h (poslovanje kulturnih društev, redna dejavnost
kulturnih društev, redno vzdrževanje prostorov kulturnih društev, nakup in vzdrževanje
opreme kulturnih društev ter investicijsko
vzdrževanje prostorov kulturnih društev) sodelujejo društva, ki imajo v imenu društva:
kulturno.
Za področja sofinanciranja od točke 3.e
do točke 3.g (projekti in prireditve, kulturna
izmenjava, izobraževanje) pa lahko sodelujejo kulturna društva; ostala društva, ki imajo
v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno
dejavnost; zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva; zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so
na podlagi zakonskih predpisov registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju kulture;
javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja; samostojni kulturni izvajalci.
5. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Medvode;
– da so registrirani za izvajanje kulturne
dejavnosti najmanj eno leto;
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za izpeljavo načrtovanih kulturnih
dejavnosti;
– da delujejo najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi;
– da nimajo neporavnanih obveznosti do
Občine Medvode;
– posamezni samostojni kulturni izvajalci morajo imeti stalno bivališče v Občini
Medvode.
6. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo
izvajalci programov in projektov v letu 2008,
so določeni v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni
list RS, št. 27/05).
7. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja od točke
3.a do točke 3.g je 118.094,00 EUR, za
točko 3.h. pa 33.383,00 EUR.
Občina Medvode si pridržuje pravico, da
lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih
sredstev. V primeru velikega števila prijav bo
občina določila najvišje število prijav, ki jih
bo sofinancirala posameznemu prijavitelju.
Prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2008.
8. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2008.
9. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok
za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
10. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni kuverti z oznako
»Javni razpis – kultura 2008 – ne odpiraj!«
na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
11. Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko,
oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
12. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis bodo pozvani, da jo
v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo
dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku
razpisnega roka, bodo zavržene.
13. Naročnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh od datuma
odpiranja prijav. Prijavitelji bodo v roku 30
dni po izteku roka za izbiro obveščeni o
izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju
za leto 2008.
14. Razpisna dokumentacija obsega:
– Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode;
– besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode
v letu 2008;
– razpisni obrazec: Prijava na javni razpis;
– razpisne obrazce za posamezna področja financiranja;
– obrazec: Zahtevek za izplačilo;
– vzorec Pogodbe o sofinanciranju za
leto 2008;
– obrazce poročil za posamezna področja financiranja.
15. Prijave morajo biti predložene na
ustreznih prijavnih obrazcih. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci
ves čas trajanja razpisa v času uradnih ur
dvignejo v Oddelku za družbene dejavnosti
Občine Medvode, prav tako pa je razpisna
dokumentacija na voljo na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si.
Prijavitelj s prijavo na razpis potrjuje, da
sprejema pogoje, merila in kriterije, navedene v tem javnem razpisu in pripadajoči
razpisni dokumentaciji.
16. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na tel.
031/241-773 (Franc Cegnar) in na tel.
361-95-25 (Tatjana Komac).
Občina Medvode
Št. 114/07
Ob-29443/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – UPB1), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in Pravilnika
o sofinanciranju kulturne dediščine (Uradni
list RS, št. 67/04) objavlja župan Občine
Medvode
javni razpis
o sofinanciranju kulturne dediščine
v Občini Medvode v letu 2008
1. Ime in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet razpisa: Občina Medvode
razpisuje za leto 2008 sredstva za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih
projektov s področja kulturne dediščine in
redne dejavnosti društev, ki so registrirana
za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine.
3. Namen razpisa je sofinancirati:
3.1. redno društveno dejavnost;
3.2. akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih
spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni
za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve na območju Občine Medvode;
3.3. restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih spomenikih;

3.4. redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter vzdrževanje
predmetov kulturne dediščine;
3.5. raziskovalni in publicistični projekti s
področja kulturne dediščine.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Pod točko 3.1.:
– društva morajo imeti v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi dejavnost s področja kulturne dediščine;
– da imajo sedež v Občini Medvode;
– da delujejo najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da nimajo neporavnanih obveznosti do
Občine Medvode.
Pod točko 3.2., 3.3. in 3.4.:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik oziroma je v postopku razglasitve na
območju Občine Medvode;
– prijavitelj je lahko lastnik ali upravljalec
kulturnega spomenika z ustreznim uradnim
dokazilom;
– prijavitelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 20% upravičenih stroškov;
– prijavitelj mora pridobiti mnenje odgovornega konservatorja.
Pod točko 3.5.:
– kandidirajo lahko vse fizične in pravne osebe s sedežem v Občini Medvode, ki
imajo zagotovljene materialne, kadrovske
in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih projektov.
5. Prednost pri financiranju bodo imeli
objekti:
– z večjo stopnjo zaščitenosti;
– glede na pomen spomenika v Občini
Medvode;
– glede na stopnjo ogroženosti objekta;
– projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo
za kulturo.
6. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Strokovna komisija bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog ter vlog, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
7. Merila in kriteriji za sofinanciranje
Točka 3.1.:
– društva do 5 članov;
– društva do 10 članov;
– društva do 30 članov;
– društva nad 30 članov.
Točke 3.2., 3.3. in 3.4.:
– stopnja zaščitenosti spomenika;
– pomen spomenika za občino;
– stopnja poškodovanosti objekta;
– projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo;
– višina sredstev iz drugih virov.
Točka 3.5.:
– reference nosilca projekta;
– cilji projekta;
– pomen za krajevno zgodovino in domoznanstvo;
– višina sredstev iz drugih virov.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila vloge in
predlagala višino sofinanciranja.
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za področja tega razpisa, znaša 37.556 EUR.
Razpisnik lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih
programov oziroma projektov bo razpisnik
določil najvišje število programov, ki jih bo
sofinanciral posameznemu prijavitelju.
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9. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
10. Prijavitelj lahko z istim projektom oziroma programom kandidira le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2008.
11. Rok za prijavo na javni razpis je 30
dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
12. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo sredstev;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletni strani Občine Medvode www.
medvode.si, prijavitelji pa jo lahko v času
uradnih ur dvignejo tudi na Občini Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
13. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu za posamezno razpisno
področje in mora imeti priložene obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsakega poslati v ločeni ovojnici in za vsak
projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode ali oddana v tajništvu občine.
Vsak prijavljen program mora biti poslan
v ovojnici z oznako »Javni razpis – kulturna
dediščina 2008 – ne odpiraj!«.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti oziroma je bila do 15. ure
tega dne predložena v tajništvu Občine
Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna
komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge.
Razpisnik bo v primeru nepopolne vloge
pozval prijavitelja, da jo dopolni. V primeru,
da prijavitelj vloge ne bo dopolnil v roku, bo
vloga zavržena kot nepopolna.
14. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni
o izbiri.
Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju
za leto 2008.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode
pri Tatjani Komac na tel. 361-95-25 in Sonji
Rifel na tel. 361-95-43.
Občina Medvode
Št. 114/07
Ob-29444/07
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter
sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Medvode (Uradni list RS,
št. 67/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov
in programov v Občini Medvode v letu
2008
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
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2. Predmet sofinanciranja so naslednji
projekti in programi:
– projekti in programi za preprečevanje
zlorabe drog in drugih nevarnih substanc,
– projekti in programi, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
– raziskovalna dejavnost mladih,
– projekti in programi, ki spodbujajo kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje
ter učinkovito izrabo prostega časa,
– projekti mladinskega prostovoljnega
dela,
– informiranje in svetovanje mladim,
– preventiva proti alkoholu, kajenju in
spolno prenosljivim boleznim,
– redno kakovostno preživljanje prostega časa.
3. Na razpisu lahko sodelujejo javni zavodi, društva, zveze društev, skladi, samostojni izvajalci in druge organizacije, ki izvajajo projekte in programe za mladino do
27 let v Občini Medvode, so registrirani za
opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo na razpis in imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine Medvode.
4. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo
izvajalci programov in projektov v letu 2008,
so določeni v Pravilniku za vrednotenje ter
sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Medvode (Uradni list RS,
št. 67/04).
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa je 34.635,00 EUR. Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le
del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih programov in projektov
bo razpisnik določil najvišje število programov oziroma projektov, ki jih bo sofinanciral
posameznemu prijavitelju.
6. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2008.
7. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok
za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
8. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni
razpis – mladinski projekti in programi 2008
– ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode.
9. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena
v tajništvu Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna
komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vse prepozne vloge.
10. Prijavitelji lahko z istim programom
oziroma projektom kandidirajo le na enem
občinskem javnem razpisu v letu 2008.
11. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno
prijavo na razpis, bo razpisnik pozval, da
prijavo v določenem roku dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v
roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane
po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o
izbiri. Z izbranimi izvajalci projektov in programov bo župan Občine Medvode sklenil
pogodbe o sofinanciranju za leto 2008.
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13. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Medvode www.
medvode.si, zainteresirani izvajalci pa jo
lahko dvignejo tudi na Občini Medvode,
Oddelek za družbene dejavnosti, v času
uradnih ur.
14. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode
pri Tatjani Komac na tel. 361-95-25 in Sonji
Rifel na tel. 361-95-43.
Občina Medvode
Št. 114/07
Ob-29445/07
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS,
št. 67/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Medvode v letu 2008
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov ter redne
dejavnosti nevladnih neprofitnih organizacij
in društev ter združenj, ki delujejo na območju Občine Medvode oziroma za občane
Občine Medvode in so registrirani ter delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in
humanitarnih dejavnosti.
3. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne
neprofitne organizacije in društva ter združenja, ki izvajajo socialne, zdravstvene in
humanitarne dejavnosti na območju Občine
Medvode oziroma za občane Občine Medvode.
4. Merila in kriteriji po katerih se izberejo
izvajalci programov in projektov ter redne
dejavnosti v letu 2008 so določeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 67/04).
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa je 27.750 EUR. Razpisnik si pridržuje
pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del
razpoložljivih sredstev. V primeru velikega
števila prijavljenih programov bo razpisnik
določil najvišje število programov, ki jih bo
sofinanciral posameznemu prijavitelju.
6. Prijavitelji lahko z istim programom
kandidirajo le na enem občinskem javnem
razpisu v letu 2008.
7. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2008.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok
za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni
razpis – socialna, zdravstvena in humanitarna dejavnost 2008 – ne odpiraj!« na naslov:
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.

10. Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko,
oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna
komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vse prepozne vloge.
11. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno
prijavo na razpis, bo razpisnik pozval, da
prijavo v določenem roku dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v
roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane
po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o
izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju
za leto 2008.
13. Razpisno dokumentacijo zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani Občine
Medvode www.medvode.si, lahko pa jo dvignejo tudi na Občini Medvode, Oddelek za
družbene dejavnosti, v času uradnih ur.
14. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode
pri Tatjani Komac na tel. 361-95-25 in Sonji
Rifel na tel. 361-95-43.
Občina Medvode
Št. 114/07
Ob-29446/07
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v
Občini Medvode (Uradni list RS, št. 55/06) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
dejavnosti v Občini Medvode
v letu 2008
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v
občini Medvode v letu 2008:
a) Ohranjanje kulturne in naravne dediščine;
b) Spodbujanje krajanov in mladine za
delo na področju turizma;
c) Organizacija in usklajevanje aktivnosti;
č) Promocija kraja;
d) Urejanje turistične infrastrukture;
e) Redna dejavnost turističnih društev.
3. Na razpisu lahko sodelujejo turistična
društva in njihove zveze, ki imajo sedež na
območju Občine Medvode in so registrirani
za delovanje na področju turizma ter imajo
urejeno evidenco o članstvu.
4. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz 2. točke javnega razpisa je 40.060,00 EUR. Razpisnik si
pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le
del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih programov bo razpisnik
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določil najvišje število programov, ki jih bo
sofinanciral posameznemu prijavitelju.
5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci programov in projektov v letu
2008, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini
Medvode (Uradni list RS, št. 55/06).
6. Prijavitelji lahko z istim programom
kandidirajo le na enem občinskem javnem
razpisu v letu 2008.
7. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2008.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok
za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni
razpis – turizem 2008 – ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode.
10. Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko,
oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna
komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge.
11. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis, bodo pozvani, da jo
v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo
dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku
razpisnega roka, bodo zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o
izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju
za leto 2008.
13. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani
Občine Medvode www.medvode.si oziroma
v Oddelku za družbene dejavnosti Občine
Medvode, v času uradnih ur.
14. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na tel.
041/378-050 Boštjan Luštrik in 361-95-25,
Tatjana Komac.
Občina Medvode
Št. 123/2007
Ob-29448/07
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98 in 127/06), Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 55/96) ter 13. člena
Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja lokalnih občinskih cest in javnih poti v
Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07)
objavlja Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja občinskih lokalnih cest
in javnih poti v Občini Turnišče
1. Koncendent: Občina Turnišče, Ulica
Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.

2. Predmet koncesije: izvajanje obvezne
lokalne gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja občinskih lokalnih cest in javnih
poti v Občini Turnišče.
3. Obseg javnega razpisa je podelitev
koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja lokalnih cest
in javnih poti na celotnem območju Občine
Turnišče. Koncesija se podeli le enemu koncesionarju.
4. Koncesija se lahko podeli domači
pravni ali fizični osebi, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje cestne službe kot obvezne gospodarske javne službe.
5 Trajanje koncesije: koncesijska pogodba se bo sklenila za določen čas za dobo
10 let. Koncedent si pridržuje pravico, da
ga tudi najugodnejša ponudba ne zavezuje
k izbiri koncesionarja in da lahko razveljavi
postopek oddaje koncesije brez povračila
morebitnih stroškov ali odda koncesijo v ponovljenem postopku.
6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: koncesionar mora izpolnjevati pogoje,
ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Obvezne sestavine prijave na razpis
so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
8. Pogoji oziroma merila za izbiro koncesionarja: pogoji in merila so podrobneje
določene v razpisni dokumentaciji.
9. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak delavnik od 8. do 14. ure
na Občinski upravi Občine Turnišče, Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče. Rok za dvig razpisne dokumentacije je
10. 11. 2007.
10. Rok in način predložitve prijav: prijavo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za podelitev
koncesije – ceste«, je potrebno dostaviti do
16. 11. 2007 do 12. ure na naslov: Občina
Turnišče, Turnišče, Ulica Štefana Kovača
73, 9224 Turnišče.
11. Datum, čas in kraj odpiranja prijav:
javno odpiranje ponudb bo 16. 11. 2007 ob
13. uri, na naslovu naročnika, v sejni sobi.
12. Rok za izbor koncesionarja: o izbiri koncesionarja bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.
13. Z izbranim ponudnikom bo v roku
14 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi
koncesije sklenjena koncesijska pogodba,
s katero se urejajo medsebojna razmerja v
zvezi z urejanjem in vzdrževanjem občinskih
cest na območju celotne Občine Turnišče.
14. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo vsak delavnik od 8.
do 14. ure, na Občinski upravi Občine Turnišče, tel. 02/272-10-60.
Občina Turnišče
Št. 134/07
Ob-29503/07
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212
Šentilj v Slovenskih goricah na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO – Ur. l. RS, št. 14/07),
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07), programa prodaje stvarnega premoženja Občine
Šentilj za leto 2007 in 2008, sprejetega z
Odlokom o proračunu občine Šentilj za leto
2007 (MUV, št. 7/2007) in z Odlokom o proračunu občine Šentilj za leto 2008 (MUV, št.
7/2007) in dopolnjenim letnim programom,
sprejetim na peti redni seji občinskega sveta, dne 13. 9. 2007 objavlja
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javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje:
a) Stavba šole in dvorišče na Vranjem
Vrhu, s sledečimi podatki:
Katastrska občina Sladki Vrh, ZKV: 125,
parcelna št.: 36.S, površina stavbe šole:
450 m2, površina dvorišča 1.922 m2.
b) Poslovno trgovski lokal (market in
bife) na lokaciji Maistrova ul. 19 v Šentilju s
sledečimi podatki:
Katastrska občina Šentilj v Slovenskih
goricah, ZKV: 218, 213, parcelna št. 963/31,
963/2, 962/2, ocenjena velikost trgovskega
lokala z bifejem je cca 546 m2.
c) Kompleks kopališča v Sladkem Vrhu s
sledečimi podatki:
Katastrska občina Sladki Vrh, ZKV: 583,
parc. št. 389/15, površina 9890 m2.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Prodajni pogoji:
1. Izklicna cena za predmet prodaje:
– naveden
pod
I.a
točko:
126.862,60 EUR,
– naveden
pod
I.b
točko:
270.000,00 EUR,
– naveden
pod
I.c
točko:
100.150,22 EUR.
Izklicne cene ne vsebujejo davka na promet nepremičnin, le tega plača kupec.
2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavitve zahtevkov
ne bodo upoštevane.
3. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin, stroške notarja ter vpis v
zemljiško knjigo.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali
druge države članice Evropske unije, oziroma imajo sedež v RS ali državi članic EU.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% od ponujene
cene za nepremičnino, za katero podajajo
ponudbo, na zakladniški račun Občine Šentilj, št. 01318-0100009155, odprt pri Banki
Slovenija, z navedbo »varščina za prodajo
nepremičnine«.
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.
6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšega ponudnika za predmet prodaje,
naveden pod I.a točko in I.b točko, je najvišja ponudbena cena.
Kriterij in merilo za najugodnejšega ponudnika za predmet prodaje, naveden pod
I.c točko, je najugodnejša ponudba.
7. Izbrani ponudnik mora kupnino plačati
v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe.
Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem
roku kupnine ne plača, se mu obračunajo
zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi. Plačilo kupnine v roku je bistvena
sestavina pravnega posla.
8. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
9. Ponudbe ponudnikov morajo biti zavezujoče do sklenitve pravnega posla.
10. Župan Občine Šentilj ali od njega
pooblaščena oseba lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla.
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IV. Vsebina ponudbe:
1. Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list (ali sklep AJPES-a o vpisu
v poslovni register) za samostojne podjetnike,
– za predmet nepremičnine, naveden
pod I.a točko in I.b točko: višino ponujene
cene,
– za predmet nepremičnine, naveden
pod I.c točko: višino ponujene cene in poslovno vizijo, ki mora biti skladna s strategijo
občine,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine v
času uradnih ur.
Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu
prodajalca ali na tel. 02/650-62-00 (Petra
Pucko).
V. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine« naj ponudniki oddajo v tajništvu
Občine Šentilj ali pošljejo priporočeno na
naslov: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212
Šentilj v Slov. goricah. Na ovojnici mora biti
označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
15. novembra, do 12. ure.
3. Odpiranje ponudb se bo izvedlo
15. novembra ob 13. uri in ne bo javno.
4. 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.
5. 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 druge točke tega poglavja, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
6. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake
ali višje izklicni ceni.
7. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
komisija, ki jo župan imenuje s sklepom. Po
zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. V
primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo
isto ceno za predmeta prodaje pod točko I.a
in I.b, komisija z njimi opravi pogajanja. V
primeru prejetja ponudbe za predmet prodaje pod točko I.c lahko komisija izvede dodatna pogajanja. Izbrani ponudnik bo moral s
prodajalcem skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pogodbe v navedenem roku, se smatra, da
je odstopil od namere za sklenitev pogodbe
in v tem primeru se vplačana garancija za
resnost ponudbe (varščina) ne vrne.
8. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost vplačati v roku 8 dni 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.
9. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem
župana postopek ustavi.
Občina Šentilj
Ob-29692/07
Mestna občina Maribor na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prenove stavbne
dediščine v Mestni občini Maribor (MUV,
št. 26/2006) in Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2007 (MUV, št.
13/2007) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove fasad stavb v
starem mestnem jedru
1. Naziv in sedež dodeljevalca sredstev:
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta
1, Maribor.
2. Predmet javnega razpisa
Dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
za obnovo fasad stavb v starem mestnem
jedru v mestu Maribor, ki so bile obnovljene
v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 10. 2007.
Dodelitev sredstev se izvede skladno s
pravili o dodelitvi državnih pomoči po pravilu
»de minimis«.
Do pomoči »de minimis» niso upravičena
podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in
ribogojstva, premogovništva, primarne pro
izvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja v težavah kot jih
opredeljujejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah.
3. Namen javnega razpisa: sredstva, za
sofinanciranje obnove fasad stavb v starem
mestnem jedru, so namenjena k spodbujanju razvoja in oživljanju starega mestnega
jedra v smislu urejenosti zunanjega videza
mesta, vzdrževanja in ohranjanja kulturne
dediščine.
4. Višina razpoložljivih sredstev in višina
sofinanciranja
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2007 v višini
83.458,52 EUR.
Mestna občina Maribor sofinancira v višini največ do 40% vrednosti stroškov obnove
fasade, vendar ne več kot 12.518,78 EUR
na posamezno stavbo. Upoštevajo se zneski brez DDV.
5. Upravičenci
Upravičenci do sredstev so lastniki stavb
v starem mestnem jedru.
V primeru etažnih lastnikov morajo biti
prosilci vsi etažni lastniki v stavbi in jih mora
zastopati upravnik ali druga fizična oziroma
pravna oseba z ustreznim pooblastilom.
6. Upravičen strošek: strošek obnove
fasade.
7. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo upravičenci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da je stavba vpisana v register kulturne
dediščine,
– da je stavba z odlokom razglašena za
kulturni spomenik,
– da se stavba nahaja v starem mestnem
jedru, kar je določeno po Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju občine Maribor,
cona A (meje ožjega območja mariborskega mestnega jedra),
– izpolnjeni morajo biti pravno-formalni pogoji (lastništvo, lokacijsko dovoljenje,
gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija, odvisno od prostorsko ureditvenih
pogojev),
– obnovitvena dela pri obnovi fasade
morajo biti že opravljena in izkazana s stroški obnovitve fasade (pogodba, računi, potrdilo o plačilu),
– dela morajo biti opravljena po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Maribor (potrdilo o izvedenih
obnovitvenih delih pri obnovi fasade s strani
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor v skladu s soglasjem).
8. Rok in način predložitve vlog
Razpis je odprt do 19. 11. 2007.
Vlogo z dokazili, ki so navedena v razpisni dokumentaciji, je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Vloga, Javni
razpis za sofinanciranje obnove fasad« dostaviti na naslov Mestna občina Maribor, Oddelek za gospodarjenje s poslovni prostori
in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
(upoštevale se bodo oddane vloge v glavni
pisarni Mestne občine Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, soba št. 121/I, do vključno 19. 11.
2007 do 12. ure oziroma vloge, poslane po
pošti s poštnim žigom do vključno 19. 11.
2007). Na hrbtni strani kuverte morata biti
naziv in polni naslov vlagatelja.
9. Obravnava vlog
Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla do 27. 11. 2007.
Prepozne vloge in nepravilno izpolnjene
in označene kuverte komisija ne bo odpirala
in bodo vrnjene vlagateljem brez možnosti
sodelovanja v ocenjevalnem postopku.
Vlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Za nepopolno se šteje vloga, če ne vsebuje vseh
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni, v roku 10 dni od dne odločitve o
dodelitvi sredstev.
9. Razpisna dokumentacija in informacije
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Oddelku za
gospodarjenje s poslovni prostori in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem
Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta
1, soba 235/II. Razpisna dokumentacija je
objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom so na voljo na tel. 02/22-01-406,
Darko Lorenčič ali na elektronskem naslovu
darko.lorencic@maribor.si, s pripisom »razpis obnova fasad«.
Mestna občina Maribor
Št. 47801-105/2007-1
Ob-29707/07
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi 44. člena Uredbe o

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 84/07), sklepov Občinskega sveta Občine Postojna, št. 36101-9/95
z dne 31. 5. 2005, št. 36101-9/95 z dne
18. 10. 2005 in št. 46501-25/2005 z dne
8. 11. 2005 o spremembah sklepa št.
36101-9/95 z dne 31. 5. 2005, z dne 26. 10.
2004, št. 03201-8/2005 z dne 4. 7. 2005
ter sklepov župana, št. 03204-12/2007-2
in št. 03204-12/2007-3 z dne 8. 10. 2007,
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje
A. Poslovni prostor in zemljišče v območju, ki se ureja z Občinskim lokacijskim načrtom Veliki Otok (Uradni list RS, št. 89/04):
1. parc. št. 1449/61 poslovna stavba v
izmeri 384 m2 in dvorišče v izmeri 772 m2,
izklicna cena: 37.256,00 EUR.
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, katerega vlaganja v predmetno nepremičnino znašajo 76.100,00 EUR.
Nepremičnina se nahaja v k.o. Zagon.
Območje, kjer se predmetna nepremičnina
nahaja, je namenjeno za poslovno obrtno
dejavnost. Namenska raba, dopustne dejavnosti in objekti ter gradbene parcele so
razvidne iz razpisne dokumentacije.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj izklicno ceno. V izklicni ceni je zajeta
tudi vrednost zemljišča cest, ki pripadajo
kompleksu, in je razdeljena na posamezne
objekte v razmerju površin zemljišča. Izračun je razviden iz razpisne dokumentacije.
2. Izklicna cena ne vključuje 2% davka
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za
nedoločen čas. Najemnik ima predkupno
pravico. Pred sklenitvijo pogodbe z najugodnejšim ponudnikom (kolikor to ne bo najemnik) se bo pozvalo predkupnega upravičenca na sklenitev kupoprodajne pogodbe
pod enakimi pogoji kot z izbranim ponudnikom. Šteje se, da najemnik uveljavlja predkupno pravico, če vplača varščino in poda
ponudbo za nakup nepremičnine, v nasprotnem primeru predkupno pravico izgubi.
Kolikor najemnik ne bo uveljavljal predkupne pravice za nepremičnino, ki jo ima
v najemu, mu je dolžan kupec, ki odkupi
to nepremičnino, povrniti vlaganja v višini
76.100,00 EUR, in sicer v roku 8 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe s prodajalcem. Plačilo vlaganj v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
4. Prodaja nepremičnine se vrši v okviru
sheme pomoči, ki se dodeljuje po pravilu
»de minimis«, katero se priglasi Ministrstvu
za finance Republike Slovenije, pri čemer
skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
upravičencu na podlagi pravila »de minimis«
ne sme preseči 100.000 EUR v obdobju treh
let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne
glede na obliko ali namen pomoči.
Prejemnik pomoči oziroma kupec nepremičnine je dolžan v obdobju 5 let od dneva
sklenitve pogodbe o nakupu nepremičnin
oziroma prejema pomoči:
– opravljati dejavnost v prostorih, katere
pridobi pod ugodnejšimi pogoji,
– ohraniti obstoječe število zaposlenih in

– obnoviti poslovne prostore in pridobiti
uporabno dovoljenje.
Do izteka obdobja 5 let od dneva sklenitve pogodbe o nakupu nepremičnin se
v zemljiški knjigi vknjiži hipoteka v korist
Občine Postojna za razliko vrednosti cene
nepremičnine, tj. za razliko od izlicitirane
vrednosti nepremičnine do vrednosti nepremičnine, ugotovljene s cenilnim elaboratom,
izdelanim v mesecu septembru 2004.
V primeru neizpolnitve obveznosti kupca
je slednji dolžan plačati razliko v vrednosti nepremičnine z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva sklenitve pogodbe do
dne poplačila.
Pred podpisom pogodbe o nakupu nepremičnine je kupec dolžan občini predložiti
potrdilo o številu zaposlenih na dan izdaje potrdila oziroma kolikor je kupec fizična
oseba izjavo, da bo v prostorih opravljal
dejavnost ter izjavo o predvidenem številu
zaposlitev.
Prejemniku pomoči oziroma kupcu nepremičnine se omeji razpolaganje z lastninsko pravico na pridobljeni nepremičnini za
dobo 5 let v korist Občine Postojna.
Pogoji, navedeni v tej točki, niso obvezujoči za kupca, kolikor bo plačal vrednost
za nepremičnino v višini ali več, kot je ugotovljena v cenilnem elaboratu, izdelanim v
septembru 2004.
5. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
6. Kupnino je kupec, z izjemo tistega, ki
se bo prijavil na razpis Občine Postojna za
pridobitev ugodnejših kreditov in subvencioniranje obrestne mere, dolžan plačati v roku
8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po
podpisu pogodbe. Kupec, ki se bo prijavil
na prej navedeni razpis, mora kupnino poravnati takoj po ažurno izpeljanem postopku
odobritve kredita oziroma subvencioniranja
obrestne mere, na dan črpanja kredita. Plačilo celotne kupnine v prej določenih rokih
je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
7. Prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno
dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na
predmetni nepremičnini po plačilu celotne
kupnine in vlaganj ter drugih dajatev.
8. Izbrani ponudnik plača še davek na
promet nepremičnin, stroške notarja ter vpis
v zemljiško knjigo.
9. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
10. 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.
11. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (navesti št. parcele) na račun
Občine Postojna št. 01294-0100016345, s
pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi
dve mesti 88.
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.
III. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
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– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna, soba št.
3/2) ali na spletni strani www.postojna.si
med aktualnimi razpisi.
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-53,
05/728-07-22.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v kompleksu Veliki Otok« naj
ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski
pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna
št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
19. 11. 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 2. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
5. Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna.
V primeru, da dva ali več ponudnikov za
nepremičnino 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. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
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primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
7. 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.
B. Parc. št. 1694/3 stanovanjska stavba
v izmeri 84 m2 in dvorišče v izmeri 1271 m2,
vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1344,
k.o. Kačja vas, izklicna cena: 16.632 EUR.
Nepremičnina se nahaja v območju stanovanj z oznako Postojna, Mačkovec P7/V1,
s podrobnejšo namensko rabo Sp – območje počitniških hiš.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj izklicno ceno. Izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, plača
ga kupec.
3. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. 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.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (navesti št. parcele) na račun
Občine Postojna št. 01294-0100016345, s
pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi
dve mesti 88.
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.
6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
7. Izbrani ponudnik plača še davek na
promet nepremičnin, stroške notarja ter vpis
v zemljiško knjigo.
8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki
se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
9. Kupec lahko prevzame nepremičnino
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
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– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna, soba št.
3/2) ali na spletni strani www.postojna.si
med aktualnimi razpisi.
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-86 in
05/728-07-22.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v k.o. Kačja vas« naj ponudniki
oddajo v sprejemno-informacijski pisarni
Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2)
ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina
Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
19. 11. 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 2. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
5. Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna.
V primeru, da dva ali več ponudnikov za
nepremičnino 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. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
7. 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.
Občina Postojna
Št. 331-003/2007
Ob-29866/07
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2007
(Uradni list RS, št. 41/07 z dne 11. 5. 2007),
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
54/00, 62/00, 114/01 in 20/06), Pravilnika o
dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj

kmetijstva in podeželja v Občini Črna na Koroškem za programsko obdobje 2007/2013
(Uradni list RS, št. 90/07), mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
št. priglasitve: K-BE146-5883679-2007,
mnenje Ministrstva za finance, št. priglasitve:
M001-5883679-2007, in na predlog Odbora
za kmetijstvo in razvoj podeželja z dne 16. 10.
2007 (v nadaljevanju občina) objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Črna na Koroškem v
letu 2007
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Črna na Koroškem v letu 2007.
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za skupinske izjeme
10.000,00 EUR in za pomoči po pravilu de
minimis 7.000,00 EUR.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje ureditvenih načrtov za:
hleve-prosta reja, ki se bo izvajala v letu
2007 in bo predmet prijave na razpis za
dodelitev sredstev na področju kmetijstva
je lahko začeta pred izdajo upravnega akta
(sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški
po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do zaključka
razpisnega postopka.
2. Dokazila/plačani računi za izvedene
investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Za pomoči dodeljene po pravilu de
minimis; sofinanciranje tehnične podpore v
kmetijstvu pa se upoštevajo upravičeni stroški od 1. 1. 2007 do zaključka razpisnega
postopka.
III. Upravičenci
Upravičenci:
– upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa.
IV. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali, boljše
izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
A1. Sofinanciranje v posodabljanje
kmetijskih gospodarstev in rastlinsko pro
izvodnjo:
– višina
razpisanih
sredstev:
7.000,00 EUR.
Sofinancirajo se:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
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– 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 rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi, …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke ...);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in
postavitev opore in ograje, nakup sadilnega
materiala, postavitev mrež proti toči, …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z omejenimi dejavniki.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Občine
Črna na Koroškem in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
naložbe v kmetijska gospodarstva za pri-

marno proizvodnjo (obrazci: A-primar, B1primar in C-primar),
– kopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja.
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,
za katere se uveljavlja pomoč.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007«.
B. Sofinanciranje tehnične podpore v
kmetijstvu
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo
učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter
prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti
preživetja.
B1. Sofinanciranje strokovnih društev
– višina
razpisanih
sredstev:
3.000,00 EUR.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Upravičenci:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci,
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni
program dela oziroma 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 pro
izvajalcev 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:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
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3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (obrazci: A-primar, B2-primar
in C-primar),
– predračune oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …).
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007-sofinanciranje strokovnih društev«.
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
C. Sofinanciranje naložb za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih
mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in
utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Namenjen je naložbam, ki so potrebne
za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti
ali za posodobitev že obstoječe dopolnilne
dejavnosti.
Višina
razpisanih
sredstev:
7.000,00 EUR.
Cilji ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
(1) 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
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in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov),
(2) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
(3) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije,
(4) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike),
(5) 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),
(6) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
(7) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem,
(8) izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
(9) zbiranje in kompostiranje organskih
snovi,
(10) aranžiranje ter izdelava vencev,
šopkov ipd iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Upravičenci:
Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi
za to pooblaščena pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe o
upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– upravičenci morajo po kočani investiciji
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o
vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
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Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči
– do 50% upravičenih stroškov.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
(obrazci: A – de minimis, B – de minimis
in C – de minimis)
K vlogi mora upravičenec predložiti 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 izjave.
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007 – sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti«.
V. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti:
investicija oziroma dejavnost (po pravilu de
minimis), ki se bo izvajala v letu 2007 in
bo predmet na ta razpis je lahko začeta
pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma
odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev,
vendar pa se mora smiselno zaključiti do
25. decembra 2007, upravičenci pa morajo
v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena
dela izstaviti najkasneje do datuma navedenega v upravnem aktu, skupaj z zahtevkom
za izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene
po uredbi za skup. izjeme pa velja pravilo iz
II. poglavja, točka 1.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem ali osebno v sprejemni pisarni
občine do vključno 7. 12. 2007 (velja datum
poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: » Ne odpiraj
– vloga za javni razpis Kmetijstvo 2007 (ter
ukrep na katerega se prijavlja)«. V primeru,
da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka
vloga poslana v posebni ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjeni prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.

VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan občine. Komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2007,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem po
tem pravilniku odloča direktor občinske
uprave ali druga od direktorja pooblaščena
oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih
sredstev, namenu in opravičljivih stroških za
posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora
vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila
in sicer:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije …),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene
pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve
je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih
vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se
zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Občina Črna na Koroškem
v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev,
ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev.
Občina Črna na Koroškem bo z izbranimi
izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice
in obveznosti.
VIII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje 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.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Črna na Koroškem: http://
www.crna.si ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na Občini
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem.
X. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije dobijo
zainteresirani po tel. 02/870-48-12 ali osebno pri Dragici Mazej ali na elektronskem
naslovu: dragica.mazej@crna.si.
Občina Črna na Koroškem
Ob-29705/07
Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o., Titova
106, 8281 Senovo na podlagi Poslovnega
načrta družbe za leto 2007 ter ob smiselni
uporabi določil Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07 in 94/07 – dopolnitev), ki je bila spre-
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jeta na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO)
(Ur. l. RS, št. 14/07), objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je »Kompleks stavbnih
zemljišč v k.o. Senovo«.
Zap. št.

Parcelna številka

Vrsta rabe

Številka ZKV

01
02
03
04
05
06
07
08
Skupaj:

140/1
143
133
144/1
145/1
160
220/7
734/1

pašnik
njiva
njiva
pašnik
njiva
njiva
pašnik
njiva

17
17
17
17
17
17
153
17

Kompleks zemljišč, ki so predmet te pogodbe, se razteza začenši s parc. št. 734/1,
ki je locirana severno od Partizanske ceste
in zahodno od obstoječega zahodnega niza
stanovanjskih objektov ob Titovi cesti in se
nadaljuje preko parc. št. 140/1 (znotraj nje
je še parc. št. 143), ki je locirana vzhodno
od parka, ki je okoli upravne zgradbe Rudnika in bližnje vile ter severno od nekdanjega proizvodnega kompleksa Lisca, kjer
se zaključi s parc. št. 220/7. Medtem ko
se na vzhodni strani parc. št. 140/1 nadaljuje nekako v dveh krakih, in sicer se
na eni strani nadaljuje s parc. št. 160, ki
se razteza ob nizu stanovanjskih objektov
ob Cesti 1. maja. Na drugi strani Ceste
1. maja pa se nadaljujeta parc. št. 144/1
in 145/1, locirani v nekakem loku okoli stanovanjskega objekta in v nadaljevanju se
»Kompleks zemljišč« zaključi s parc. št.
133. Vsa zemljišča, razen parc. št. 734/1
in 133 tvorijo povezano celoto, medtem ko
sta slednji nekoliko odmaknjeni. Ne glede
na to, pa predstavljajo predmetna zemljišča
za Rudnik neko zaključeno celoto, ker so
stavbna zemljišča, medtem ko so ostala
zemljišča, ki so še na tej lokaciji kmetijska
in bodo predmet prenosa na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Iz potrdil o namenski rabi predmetnih
nepremičnin je razvidno, da je osnovna namenska raba:
– parc. št. 133 – območja stavbnih zemljišč;
– parc. št. 140/1 – del kot območja stavbnih zemljišč, del kot mestno zelenje in del
kot prometna infrastruktura (predvidena cesta), medtem ko je za parc. št. 220/7 in
734/1 – območja stavbnih zemljišč;
– parc. št. 143, 160, 145/1 – območja
stavbnih zemljišč, medtem ko je za parc. št.
144/1 – del kot gozdovi posebnega pomena
GT (območje gozdov s turistično funkcijo) in
del kot območja stavbnih zemljišč.
2. Izhodiščna cena, določena s cenitvijo
stalnega sodnega izvedenca in cenilca za
gradbeno stroko ter cenilca nepremičnin s
certifikatom Agencije RS za privatizacijo, je
za celoten kompleks nepremičnin skupaj z
DDV = 478.118,40 €, pri čemer znaša DDV
= 79.686,40 €.
3. Stroške priprave prodajne pogodbe in
overitve pogodbe pri notarju krije prodajalec,
kupec pa plača stroške zemljiškoknjižnega

Površina
ha a m2
97 01
6 92
69 12
17 75
5 61
1 05 29
5 45
14 25
3 21 40
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prepisa lastništva nepremičnine ter morebitne druge stroške in dajatve.
4. Nepremičnine se prodajajo kot celota
po načelu videno-kupljeno.
5. Varščina: ponudnik mora pred oddajo
ponudbe plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od izhodiščne cene (z DDV)
na transakcijski račun Rudnika Senovo v zapiranju d.o.o., številka 03155-1000001057
pri SKB banki, d.d., PE Krško.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa
vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izbiri
najugodnejšega ponudnika.
6. Ponudniki morajo pisne ponudbe z
dokazili poslati priporočeno ali oddati v tajništvu družbe na naslov: Rudnik Senovo v
zapiranju d.o.o., Titova 106, 8281 Senovo,
v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis-ponudba za nakup nepremičnin »Kompleks
stavbnih zemljišč v k.o. Senovo« – ne odpiraj«. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo vročene prodajalcu do vključno
3. 12. 2007 do 9.30.
7. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki predložijo dokazilo o registraciji, ki ni
starejše od 30 dni (izpis iz sodnega registra
ali izpis iz registra DURS). Če ponudnik
sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti notarsko overjeno pooblastilo.
8. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika, točen naslov, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, številko telefona in telefaksa,
– navedbo nepremičnin, ki so predmet
ponudbe,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja kot
je izhodiščna cena. Cena mora biti navedena v € in v točno določenem znesku, sicer
velja ponudba za neveljavno,
– poslovni načrt iz katerega bo razvidno
predvsem: opis namena, ki ga ponudnik ima
na predmetnih nepremičninah. Nameravane
aktivnosti se morajo vključevati v programsko zasnovo tega območja in ne smejo imeti
negativnih vplivov na okolje,
– potrdilo o vplačani varščini,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– dokazila, da zoper njega ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
9. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za predložitev ponudbe.
10. Prepozno predložene, nepopolne ali
nepravilno označene ponudbe prodajalec
ne bo upošteval pri izbiri.
11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec upošteval kot edino merilo
ponujeno ceno, se pravi, da bo izbran najboljši ponudnik.
12. Plačilo kupnine in sklenitev po
godbe
Izbrani ponudnik se lahko odloči, da plača celotno kupnino hkrati, ima pa tudi možnost plačila v dveh obrokih.
Kar nadalje pomeni, da v primeru plačila celotne kupnine v enem znesku, mora
biti slednja plačana pred overitvijo prodajne
pogodbe pri notarju, katero sta pogodbeni
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stranki dolžni skleniti najpozneje v roku 15
dni od dneva, ko je bil kupec obveščen o
izbiri za najugodnejšega ponudnika.
V primeru plačila kupnine v dveh obrokih
pa mora biti prvi obrok v višini 60% celotne
kupnine plačan pred overitvijo pogodbe pri
notarju, katero sta pogodbeni stranki dolžni
skleniti najpozneje v roku 15 dni od dneva,
ko je bil kupec obveščen o izbiri za najugodnejšega ponudnika. Pri prvem obroku
se obračuna že poravnana varščina. Drugi
obrok pa se poravna v roku določenem v
prodajni pogodbi. Drugi del kupnine je kupec dolžan zavarovati z nepreklicno bančno
garancijo na prvi poziv.
Če izbrani ponudnik ne bo plačal celotne
kupnine oziroma prvega obroka kupnine in
sklenil pogodbe v določenem roku, se šteje,
da odstopa od nakupa, plačano varščino pa
obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
13. Izročitev nepremičnine se opravi po
plačilu celotne kupnine in overitve sklenjene
pogodbe pri notarju, v primeru plačila kupnine v enkratnem znesku. V primeru plačila
na obroke pa z dnem overitve zemljiško
knjižnega dovolila pri notarju, katerega se
prodajalec zavezuje izdati najpozneje v petih dneh od plačila drugega obroka oziroma
celotne kupnine.
14. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije
in odločitvi o izbiri.
15. Prodajalec, na podlagi te javne objave ni zavezan k sklenitvi pogodbe o odprodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino
brez obresti.
16. Dodatne informacije in ogled (po
predhodnem dogovoru) so ponudnikom na
voljo po tel. 07/497-13-00. Kontaktna oseba
je Milan Šribar, ob morebitni njegovi odsotnosti pa Jože Kržan.
17. Podrobnejše informacije o predmetu
prodaje in pogojih za sklenitev pogodbe so
na voljo v razpisni dokumentaciji, ki jo lahko
dobite vsak dan med 8. in 12. uro na naslovu: Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o., Titova
106, 8281 Senovo (v tajništvu).
Dokumentacija je sestavni del tega razpisa.
Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o..
Št. 34/2007
Ob-29450/07
Svet Krajevne skupnosti na podlagi
57. člena Statuta Krajevne skupnosti Bertoki in 42. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave št. 42/00, 30/01 in 29/03),
Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88
in Uradni list RS, št. 3/00 in 102/02), Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občine
(Uradni list RS, št. 12/03), Pravilnikom o
oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradne objave, št. 6/03 in 7/03) in sklepa Sveta
KS Bertoki z dne 29. 3. 2007, objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnega prostora v najem
z zbiranjem pisnih ponudb
1. Bertoki, Cesta borcev 1,6000 Koper, usposobljen poslovni prostor, v izmeri
30,71 m2, oddajamo za dejavnost frizerstva.
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Izklicna mesečna najemnina za mesec november 2007 znaša 243,11 €.
Prostor se daje v najem za dobo štirih let
z možnostjo podaljšanja. V izklicni mesečni
najemnini DDV ni obračunan v skladu z 1.
točko 94. člena Zakona o DDV-1.
Dodatne informacije za prijavo na razpis lahko dobite v času trajanja razpisa,
in sicer ponedeljek, torek, sreda, petek od
8. do 14. ure in ob četrtkih od 13. do 19.
ure, na sedežu KS, Bertoki, Cesta borcev
1,6000 Koper.
Popolna ponudba z vsemi potrebnimi
dokazili, vključno z dokazilom o vplačilu
varščine v višini treh mesečnih ponujenih
najemnin, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba
za najem poslovnega prostora v... (vpisati
tudi naslov prostora na katerega se nanaša
ponudba) z oznako »205-2007« mora prispeti v zaprti in označeni ovojnici najkasneje
do 17. 11. 2007 na naslov: Krajevna skupnost Bertoki, Cesta borcev 1,6000 Koper.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden tudi naslov pošiljatelja.
Ponudbe bodo po poteku razpisnega
roka komisijsko odprte. Nepopolnih in nepravočasnih ponudb Svet KS ne bo upošteval. Prav tako ne bo upošteval vlog ponudnikov, ki že imajo v najemu poslovni prostor
Mestne občine Koper, vendar kršijo določila
najemne pogodbe.
Pri določitvi najugodnejšega ponudnika,
Svet KS uporablja določbe Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem. Če
Svet KS med ponudniki ne bo mogel izbrati
najemnika, lahko izvede licitacijo oziroma si
pridržuje pravico, da ponovi objavo javnega
razpisa.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni od zaključka razpisa. Izbrani ponudnik je dolžan
v roku 30 dni skleniti pogodbo o najemu
poslovnega prostora v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da
po pregledu ponudb ne sklene pogodbe z
nobenim od ponudnikov.
Interesentom bo omogočen ogled poslovnega prostora po predhodnem telefonskem dogovoru s tajništvom KS Bertoki na
tel. 05/639-53-25.
Svet Krajevne skupnosti
Bertoki
Ob-29449/07
Bar Dvorje, Karolina Ferjan, s.p. – v stečaju, Dvorje 50, 4207 Cerklje na Gorenjskem, na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Kranju z dne 16. 10.
2007, opr. št. St 50/2006-31 objavlja
javni razpis
za zbiranje pisnih ponudb za prodajo
nepremičnega premoženja
stečajnega dolžnika
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje so nepremičnine stečajnega dolžnika Bar Dvorje Karolina Ferjan, s.p. – v stečaju, Dvorje 50, 4207 Cerklje
na Gorenjskem, in sicer:
– parc. št. 51, njiva v izmeri 180 m2 in
sadovnjak v izmeri 48 m2, vl. št. 67, k.o. Preska, z lastninskim deležem do ½;
– parc. št. 43/4, dvorišče v izmeri 68 m2,
vl. št. 1377, k.o. Preska, z lastninskim deležem do ¼;
– parc. št. 42/1, stanovanjska stavba v
izmeri 149 m2, dvorišče v izmeri 137 m2, vl.

št. 1398, k.o. Preska, z lastninskim deležem
do 1/3,
ki so vse vpisane v zemljiško knjigo
Okrajnega sodišča v Ljubljani, po najnižji
prodajni ceni 15.000,00 EUR za celoto.
Nepremičnina, ki je predmet prodaje, v
naravi predstavlja tretjino stanovanjske hiše
v naselju Preska na naslovu Preška cesta
1, Medvode, s pripadajočim zemljiščem v
zgoraj navedenih deležih.
Pri nepremičnini vl. št. 1398, k.o. Preska
je na podlagi darilne pogodbe z dne 20. 12.
1996 vknjižen užitek bivanja v stanovanjski
hiši v korist Božič Andreje, Božič Džura in
Božič Ivane,
II. Pogoji za udeležbo na razpisu:
1. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
osebe – državljani Republike Slovenije, ki
se izkažejo z originalnim potrdilom o državljanstvu in pravne osebe s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki predložijo overjeni izpisek iz sodnega registra ter tuje pravne in
fizične osebe ob pogojih vzajemnosti. Kupci
ne morejo biti pravne osebe in fizične osebe, navedene v prvem, drugem in tretjem
odstavku 153. člena ZPPSL.
2. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
objave v Uradnem listu RS, ponudba je pravočasna, če je oddana priporočeno na pošto
najkasneje 15 dni od objave v Uradnem listu
RS. Če pade 15. dan na nedeljo, se izteče
rok prvi naslednji delovni dan.
3. Ponudniki naj pisne ponudbe pošljejo v zaprtih ovojnicah na naslov: Okrožno
sodišče v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj,
s pripisom »St 50/2006 ponudba za nakup
nepremičnin Bar Dvorje, Karolina Ferjan,
s.p. – v stečaju, Dvorje 50, Cerklje na Gorenjskem – Ne odpiraj«.
4. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
dne 21. 11. 2007, ob 14. uri, na Okrožnem
sodišču v Kranju, soba št. 12 (pritličje).
5. Pisne ponudbe morajo vsebovati priimek in ime ponudnika, njegov naslov oziroma firmo, fotokopijo osebnega dokumenta
za fizično osebo oziroma izpisek iz sodnega
registra za pravno osebo, davčno številko,
predmet nakupa, ponujeni znesek kupnine
in rok plačila, skladno s pogoji razpisa, dokazilo o plačilu varščine in izjavo skladno iz
153. člena ZPPSL. Pri izbiri bodo upoštevane samo popolne in pravočasne ponudbe.
6. Ponudnik mora do roka za oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
določene najnižje prodajne cene nepremičnine, za katero bo konkuriral, na transakcijski račun stečajnega dolžnika št.:
03128-1000753354, odprtega pri SKB Banki d.d. Ljubljana, s pripisom »varščina za
razpis«.
7. Vplačana varščina se ne obrestuje in
bo uspelemu ponudniku vračunani v kupnino, neuspelemu pa vrnjena v 8 dneh po
naroku za odpiranje ponudb.
8. Pri izbiri ima kot najugodnejši ponudnik prednost kupec, ki ponudi višjo ceno.
Ponujena cena mora biti najmanj enaka najnižji prodajni ceni. Pri dveh ali več enakih
ponudbah glede kupnine pa pri izbiri prednost kupec, ki bo na naroku za odpiranje
ponudb pred sodiščem ponudil višjo ceno.
Predkupno pravico pri nakupu nepremičnine imajo solastniki nepremičnine.
9. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 8 dneh po naroku za odpiranje ponudb, pri čemer si stečajni dolžnik pridržuje
pravico, da ne sprejme nobene ponudbe.
Stečajni upravitelj bo ponudnike o izidu javnega zbiranja obvestil pisno.
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10. Uspeli ponudnik je dolžan je v 8 dneh
po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika podpisati kupno pogodbo in
kupnino plačati v celoti v naslednjih 15 dneh
po podpisu pogodbe, ali predložiti stečajnemu upravitelju bančno garancijo prvovrstne
domače ali tuje banke »na prvi poziv in brez
ugovora« za višino razlike med plačano varščino in ponujeno kupnino, če je rok za plačilo daljši od 15 dni. Če ponudnik ne sklene
pogodbe v danem roku ali ne plača kupnine
v danem roku, varščina zapade stečajnemu
dolžniku.
11. Kupec prevzame nepremičnine v
last in posest po plačilu celotne kupnine
ali predložitvi nepreklicne bančne garancije
prvovrstne banke, plačljivo »na prvi poziv in
brez ugovora«.
12. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno« tako glede dejanskega,
kot glede pravnega stanja nepremičnin.
13. V prodajno ceno posamezne nepremičnine ni vključen davek na promet z nepremičninami in stroški prenosa lastninske
pravice, ki jih nosi kupec. Kupec pa je dolžan urediti vpis v zemljiško knjigo.
14. Prodaja nepremičnin se opravi z
obremenitvijo nepremičnine za kupca, kot
je navedeno v tretjem odstavku 1. točke.
15. Zainteresirani ponudniki si lahko
ogledajo predmet prodaje in dokumentacijo
po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem na tel. 04/506-22-20, med 9. in 14.
uro dopoldan, od ponedeljka do petka.
Bar Dvorje
Karolina Ferjan, s.p. – v stečaju
stečajni upravitelj
Veljko Jan
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Javne dražbe
Št. 441-46/2004/3
Ob-29484/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
ter na podlagi Programa prodaje državnega
stvarnega premoženja za leti 2006 in 2007
(Uradni list RS, št. 116/05) objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo stanovanja
1. Predmet prodaje, izklicna cena in
ogled: dvosobno stanovanje št. 3 v izmeri
56,39 m2 v 1. nadstropju na naslovu Mačkovci št. 48 b, Mačkovci, parc. št. 733/2, zk.
vl. št. 229 k.o. Mačkovci – prazno.
a) Izklicna cena: 15.600,00 €.
b) Ogled stanovanja: po predhodnem
dogovoru z Miro Prelec, tel. 02/522-43-33
ali 02/522-43-01 (tajništvo).
2. Najnižji znesek zvišanja: najnižji znesek zvišanja je 200 €.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu
obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
4. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
5. Kavcija
Ponudniki morajo do 19. 11. 2007 do 12.
ure vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna številka: 28 17116-299000848014707.
Kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli,
pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po
končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno
nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do
zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne
more odtopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– stanovanje je etažno in zemljiško
knjižno neurejeno,
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora nepremičnino prevzeti v
roku 15 dni od plačila celotne kupnine,
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec,
– naročnik v skladu s petim odstavkom 5.
člena Zakona o davku na dodano vrednost
(Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za
plačilo DDV,

– Vlada RS ali stalna komisija za vodenje
in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja MNZ s soglasjem predstojnika lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavita, pri čemer so ponudniki upravičeni
do povrnitve stroškov v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
7. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo dne 20. 11. 2007 ob 12.
uri v sejni sobi na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javne razpise,
Cankarjeva ul. 4, medetaža.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 3520-1/2007
Ob-29452/07
Občina Majšperk, Majšperk 32a,
2322 Majšperk, objavlja na podlagi 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in
sklepa Občinskega sveta Občine Majšperk,
št 3520-1/2007 z dne 17. 10. 2007
javno dražbo
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Majšperk
1. Predmet prodaje je nepremičnina, ki
jo tvori: enosobno stanovanje, Majšperk 38,
ki stoji na parc. št. 81/30, vl. št. 555/13, k.o.
Lešje; za navedeno stanovanje je oblikovana etažna lastnina, zato se nepremičnina vodi pod identifikacijsko številko 11.E, v
skupni izmeri 42,52 m2.
Nepremičnina – stanovanje se nahaja v
centru Majšperka v poselitvenem območju,
ki je namenjeno stanovanjem.
2. Na javni dražbi za nakup nepremičnine – stanovanja lahko sodelujejo fizične
osebe, ki so državljani članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju vzajemnosti in,
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobivanje lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
3. Javna dražba bo potekala dne 14. 11.
2007 z začetkom ob 12. uri v sejni sobi
Občine Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk. Izklicna cena nepremičnine znaša
26.439,97 EUR. Najnižji znesek višanja
cene za nepremičnino na javni dražbi je
450,00 EUR.
4. S kupcem, najugodnejšim dražiteljem
za nepremičnino, bo v roku 30 dni po zaključ
ku javne dražbe, sklenjena kupoprodajna
pogodba s plačilom kupnine v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe na podračun prodajal-

ca, odprtega pri UJP Slovenska Bistrica, št.
01269-0100017182. Plačilo kupnine v roku
8 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Drugi pogoji:
– dražitelji morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni kopiji,
– dražitelji morajo predložiti dokazila za
opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati varščino v višini 10% od izklicne
cene za nepremičnino na podračun prodajalca, oprtega pri UJP Slovenska Bistrica, št.
01269-0100017182,
– dražitelji morajo predložiti pisno izjavo,
da se s pogoji javnega razpisa strinjajo,
– izbran bo dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno,
– če izbrani dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
vplačana varščina ostala prodajalcu,
– uspešnemu dražitelju se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bo varščina
vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni
javni dražbi,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec nepremičnine,
– občina lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se bodo povrnili stroški dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije,
– ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Majšperk,
tel. 02/795-08-30, kjer so na voljo tudi ostale
informacije o prodaji pri Marjanu Gorčenku,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za nepremičnino, je izključena,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico na
posamičnem predmetu prodaje po plačilu
celotne kupnine.
Občina Majšperk
Ob-29453/07
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajine in občine (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o
stvarnem premoženju države, pokrajine in
občine (Uradni list RS, št. 84/07), Statuta
Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07),
programom prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine, Občina Dobrovnik
razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizacije dražbe:
Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297.
Postopek javne dražbe vodi komisija, ki
jo imenuje župan.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja spodaj
navedenih nepremičnin:
Poslovni prostori na naslovu Dobrovnik
297:
1. pisarna v prvem nadstropju v izmeri
14,24 m2 – tržna vrednost 9.361,51 €,
2. pisarna v mansardi v izmeri 15,26 m2
+ 3,20 m2 – tržna vrednost 12.135,78 €,
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3. pisarna v mansardi v izmeri 32,13 m2
– tržna vrednost 21.122,58 €.
V ceno ni vključen davek na dodano vred
nost oziroma davek na promet nepremičnin,
ki ga plača kupec. Kupec plača tudi stroške
notarske overitve in vpis nepremičnine v
zemljiško knjigo.
III. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin je možen dne 15. 11. in 16. 11. 2007 od
10. do 13. ure na sedežu Občine Dobrovnik,
Dobrovnik 297 in eno uro pred dražbo. Informacije na tel. 02/577-68-80.
IV. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Najnižji znesek višanja: 200,00 €.
2. Vse nepremičnine se prodajo po sistemu »videno-kupljeno«.
3. Rok za sklenitev pogodbe in plačilo
kupnine: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. V tem roku pa mora kupec tudi
v celoti plačati kupnino. V kupnino se šteje
položena varščina. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe in ne plača kupnine v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
prodajalec zadrži njegovo varščino.
4. Višina varščine
Pred dražbo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10% izklicne cene za
nepremičnine na zakladniški račun št.
01356-0100013598.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku
8 dni od zaključka javne dražbe na njihov
račun.
5. Udeležba na javni dražbi
Javne dražbe se bodo lahko udeležili
le tisti dražitelji, ki bodo do 19. 11. 2007
do 12. ure na naslov Občine Dobrovnik,
Dobrovnik 297, predložili kopije naslednjih
dokumentov:
– fotokopija potrdila o plačani varščini in
številko tekočega računa dražitelja za primer vračila varščine,
– davčno številko za fizične osebe ali ID
za pravne osebe,
– fotokopijo osebne izkaznice za fizične
osebe in s.p. ter pooblastila za pravne osebe. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, k dražbi ne bo mogoče pristopiti.
6. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi
in razpisne pogoje dražbe. Na dražbi uspe
dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražba je
končana, ko je dražitelj 3-krat izklical isto
najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati do zaključka
zapisnika o poteku javne dražbe.
7. Javna dražba bo potekala v skladu z
Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občine (Uradni list RS, št. 84/07).
8. Čas in kraj javne dražbe: dražba bo
potekala dne 19. 11. 2007 s pričetkom ob
12. uri v sejni sobi Občine Dobrovnik, Dobrovnik 297.
Občina Dobrovnik
Ob-29485/07
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje objavlja na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) ter na podlagi letnega
programa prodaje občinskega stvarnega in
finančnega premoženja Občine Kozje za
leto 2007
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javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
2. Opis predmetov prodaje
Komunalno opremljena stavbna zemljišča, namenjena za izgradnjo individualnih
stanovanjskih hiš v naselju KS 4:
– parc. št. 504/5, 485/2, ZKV 584, k.o.
Kozje v izmeri 571 m2,
– parc. št. 504/7, ZKV 584, k.o. Kozje v
izmeri 485 m2,
– parc. št. 479/4, ZKV 584, k.o. Kozje v
izmeri 560 m2.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicne cene in najnižji zneski vi
šanja:

Zap. št.

Gradbena
parcela

Parc. št.

Vl. št.

K.o.

m2

Izklicna
cena
v EUR

Najnižji
znesek
višanja
v EUR

1

12

504/5
485/2

584

Kozje

571

8.484

200

2

14

504/7

584

Kozje

485

7.924

200

3

16

479/4

584

Kozje

560

8.765

200

V izklicno ceno je vključen DDV.
V ceno skupne vrednosti parcele so zajete naslednje postavke: cena stavbnega
zemljišča, vodovod, kanalizacija, cestno
omrežje v asfaltni izvedbi z odvodnjavanjem,
javna razsvetljava, kabliranje nizkonapetostnega električnega voda, ureditev okolice in
pločnikov, geološke raziskave, projektiranje
ter elektroenergetsko soglasje.
Za gradbene parcele niso pridobljena soglasja za priključitev na javno kanalizacijsko
ter vodovodno omrežje in jih mora pridobiti
kupec.
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.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v sejni sobi Občine Kozje, Kozje
37, 3260 Kozje, dne 19. 11. 2007, s pričetkom ob 13. uri.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja fizična ali pravna oseba, ki se je pravočasno prijavila na javno dražbo.
Dražitelj mora v pisni vlogi, ki jo vloži najkasneje do 19. 11. 2007 do 12. ure na sedež
organizatorja javne dražbe Kozje 37, 3260
Kozje, predložiti:
– podatke o dražitelju,
– vlogo za nakup parcele, za katero
je zainteresiran in za katero je plačal var
ščino,
– dokazilo o plačilu varščine,
– izpisek iz sodnega registra v izvirniku
ali overjeni kopiji, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev v primeru, da se prijavi pravna oseba,
– kopijo osebnega dokumenta, če se prijavi fizična oseba oziroma priglasitveni list
v izvirniku ali overjeni kopiji, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik.
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Pred pričetkom dražbe morajo pooblaščenci predložiti pooblastilo za sodelovanje
na dražbi; pooblastilo mora biti v izvirniku, podpis pooblastitelja mora biti notarsko
overjen.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo), plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Kupec se zaveže, da bo pričel z gradnjo na stavbnem zemljišču v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem v enem letu
od prodaje zemljišča ter zgradil objekt do
III. gradbene faze v roku treh let od prodaje
zemljišča.
Uspeli dražitelj mora na lastne stroške
zgraditi individualne priključke na vse komunalne objekte in naprave.
Zazidalni pogoji gradnje objektov so določeni v zazidalnem načrtu za stanovanjske
enote v Kozjem.
7. Sklenitev pogodbe, način in rok plačila
kupnine
Prodajna pogodba bo sklenjena v
15 dneh po končani dražbi.
Kupnina se plača v 15 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil posameznemu kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Lastništvo na prodanih nepremičninah
preide na kupca s plačilom celotne kupnine.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo na začetku javne dražbe vplačati varščino v znesku 10% vrednosti
izklicne cene za nepremičnino, ki se nakaže na transakcijski račun Občine Kozje št.
01251-0100003805 s sklicem »javna dražba
KS4«.
Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se bo vrnila varščina brezobrestno
najkasneje v roku 8 dneh po zaključku javne
dražbe. Dražitelju, ki uspe, se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator javne
dražbe varščino obdrži.
9. Opozorilo: pristojna komisija lahko s
soglasjem župana do sklenitve pravnega
posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Dodatne informacije in ogled predmetov javne dražbe
Kontaktna oseba za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo postopka javne
dražbe je Andreja Reher, tel. 03/800-14-14,
e-pošta: obcina.kozje@siol.net, dražba bo
objavljena tudi na spletni strani organizatorja javne dražbe: http://www.obcina-kozje.si/.
Možen je tudi ogled predmeta javne
dražbe po predhodnem dogovoru.
Občina Kozje
Ob-29666/07
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07 in 94/07) in Statuta Občine Cerknica
(Ur. l. RS, št. 3/00), Odloka o proračunu
Občine Cerknica za leto 2007 (Ur. l. RS,
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št. 44/07) in letnega programa občinskega
stvarnega premoženja za leto 2007, Občina
Cerknica s sedežem v Cerknici, C. 4. maja
53, objavlja
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča na
Kamni gorici v Cerknici in komunalno
opremljenega zemljišča Za Vrtovi v
Cerknici
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33.
2. Opis predmeta
Predmet javne dražbe je:
a) zemljišče s parc. št. 2751, njiva v
izmeri 475 m2, vpisana v vl. št. 2470, k.o.
Cerknica, ki leži ob stanovanjski hiši parc.
št. 410/3.S, k.o. Cerknica. Zemljišče v naravi
predstavlja funkcionalno zemljišče k navedeni stanovanjski hiši;
b) zemljišče s parc. št. 907/8 njiva v izmeri 1302 m2, parc. št. 907/6 njiva v izmeri
471 m2, parc. št. 904/7 sadovnjak v izmeri
108 m2 in parc. št. 912/6 sadovnjak v izmeri
5 m2, vse k.o. Cerknica.
Skupna površina zemljišča namenjenega
za prodajo je 1886 m2. Posamezne parcele
niso predmet prodaje, ampak so predmet
prodaje samo kot celota.
Za navedeno zemljišče je v veljavi Odlok
o ureditvenem načrtu Za Vrtovi (Ur. l. RS, št.
42/88). Akt je v postopku spremembe in je v
fazi pridobivanja mnenj.
3. Vrsta pravnega posla
Z najuspešnejšim dražiteljem bo sklenjena kupoprodajna pogodba. Prodajna pogodba mora biti sklenjena najkasneje v roku
15 dni po zaključku javne dražbe oziroma
po poteku roka za uveljavljanje predkupne
pravice.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša
rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več
kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino.
Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži
njegovo varščino.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena za zemljišče, ki je predmet
prodaje in je navedeno v 2. točki tega razpisa pod:
a) znaša 27.550,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost;
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR.
b) znaša 169.740,00 EUR, brez 20%
davka na dodano vrednost.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 1.000,00 EUR.
K vrednosti, ki bo dosežena po končani
javni dražbi, bo potrebno kupcu obračunati
še 20% DDV.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupec mora znesek kupnine dosežene na javni dražbi skupaj z 20% davkom
na dodano vrednost poravnati najkasneje
v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa. Kupec nakaže kupnino na račun Občine Cerknica št.
01213-0100002563 pri UJP Postojna.
Plačilo kupnine na naveden način in v
določenem roku po sklenitvi pogodbe je bistveni element prodajne pogodbe.
Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki bo

izdano s strani prodajalca, po plačilu celotne
kupnine in ostalih stroškov v zvezi s prodajno pogodbo.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 20. 11. 2007,
in sicer:
– za zemljišče navedeno pod A) s pričetkom ob 13. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo
nadstropje);
– za zemljišče navedeno pod B) s pričetkom ob 14. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo
nadstropje).
7. Višina varščine
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene:
– za
zemljišče
pod
A)
znaša
2.755,00 EUR,
– za
zemljišče
pod
B)
znaša
16.974,00 EUR.
Varščino je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Cerknica št.
01213-0100002563 pri UJP Postojna.
Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se varščina vrne najkasneje v roku
8 dni po zaključku javne dražbe brez obresti. Dražitelju, ki uspe, se vplačana varščina
vračuna v kupnino. Kolikor dražitelj, ki je
uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne
pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača
kupnine, organizator javne dražbe obdrži
vplačano varščino.
8. Splošni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU
ter pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji ali v deželah Evropske unije.
Organizatorju javne dražbe je potrebno
pred pričetkom javne dražbe predložiti:
– dokazilo o plačilu varščine;
– pravna oseba mora predložiti izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni, šteto do dneva javne dražbe;
– samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra samostojnih podjetnikov;
– fizična oseba veljaven osebni dokument.
Pooblaščenci pravnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti pooblastilo za licitiranje.
Vse listine je potrebno predložiti v izvirniku razen dokazila o plačilu varščine, ki je
lahko fotokopija.
9. Posebni pogoji
S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel
tudi naslednje obveznosti, in sicer:
– da bo nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe, overitvami pri notarju in stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim prenosom
kupljenega zemljišča.
Navedeni posebni pogoj bo sestavni del
prodajne pogodbe.
10. Posebno določilo: organizator javne
dražbe lahko postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana
varščina brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bo organizator dražitelje pisno
obvestil.
11. Ogled nepremičnine in informacije:
po predhodnem dogovoru je možen ogled
zemljišča, ki so predmet javne dražbe. Informacije o ogledu in morebitne dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na tel.
01/709-06-10 ali 01/799-06-16, kontaktna
oseba Olga Smodila.
Občina Cerknica
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Ob-29835/07
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid objavlja na podlagi 80.f člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/01, 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03) ter Statuta Občine
Kobarid
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, tel. 05/38-99-200; faks 05/38-99-211,
e-mail: obcina@kobarid.si.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Nezazidano stavbno zemljišče v Stanoviščih, s parcelno številko 1475, neplodno,
površine 267 m², z.k. vl. 597, k.o. Sedlo.
Izhodiščna vrednost zemljišča:
a) Izklicna cena znaša 2.435,00 EUR
za parcelo.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najmanjši znesek višanja je 5% vrednosti izklicne cene za parcelo (121,75 EUR
na parcelo).
2. Nezazidano stavbno zemljišče v Stanoviščih, s parcelno številko 1481, stavbišče, površine 230 m², z.k. vl. 552, k.o. Sedlo.
Izhodiščna vrednost zemljišča:
a) Izklicna cena znaša 2.370,00 EUR
za parcelo.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najmanjši znesek višanja je 5% vrednosti izklicne cene za parcelo (118,50 EUR
na parcelo).
3. Nezazidano stavbno zemljišče v Stanoviščih, s parcelno številko 1484, neplodno,
površine 234 m², z.k. vl. 81, k.o. Sedlo.
Izhodiščna vrednost zemljišča:
a) Izklicna cena znaša 2.630,00 EUR
za parcelo.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najmanjši znesek višanja je 5% vrednosti izklicne cene za parcelo (131,50 EUR
na parcelo).
4. Stavba s funkcionalnim zemljiščem v
Stanoviščih, s parcelno številko 1485, neplodno, površine 192 m², z.k. vl. 81, k.o.
Sedlo.
Izhodiščna vrednost zemljišča:
a) Izklicna cena znaša 3.255,00 EUR
za parcelo.
b) V ceni ni zajet davek na promet nepremičnin v višini 2%.
c) Najmanjši znesek višanja je 5% vrednosti izklicne cene za parcelo (162,75 EUR
na parcelo).
5. Nezazidano stavbno zemljišče v Stanoviščih, s parcelno številko 1487, neplodno,
površine 152 m², z.k. vl. 81, k.o. Sedlo.
Izhodiščna vrednost zemljišča:
a) Izklicna cena znaša 1.580,80 EUR
za parcelo.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najmanjši znesek višanja je 5% vrednosti izklicne cene za parcelo (79,04 EUR
na parcelo).
6. Nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu, s parcelno številko 307/21, travnik

3. razred, površine 543 m², z.k. vl. 173, k.o.
Kobarid.
Izhodiščna vrednost zemljišča:
a) Izklicna cena znaša 20.000,00 EUR
za parcelo.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najmanjši znesek višanja je 5% vrednosti izklicne cene za parcelo (1.000,00 EUR
na parcelo).
7. Nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (Obrtna cona Kobarid), s parcelno
številko 333/10, komunalno opremljeno, površine 1.160 m², z.k. vl. 716, k.o. Kobarid.
Izhodiščna vrednost zemljišča:
a) Izklicna cena znaša 45,00 EUR/m2.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najmanjši znesek višanja je 5% vrednosti izklicne cene za m2 (2,25 EUR /m2).
8. Stavba s funkcionalnim zemljiščem v
Logjeh, s parc. št. 2294 k.o. Logje, stavbišče, površine 50 m2, z.k. vl. 399 k.o. Logje.
a) Izklicna cena znaša 11.435,00 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na promet nepremičnin v višini 2%.
c) Najmanjši znesek višanja je 5% vrednosti izklicne cene za stavbo s stavbnim
zemljiščem (571,75 EUR na predmet licitacije).
9. Stavba s funkcionalnim zemljiščem v
Robidiščih, s parc. št. 556 k.o. Robidišče,
stavbišče, površine 556, z.k. vl. 47 k.o. Robidišče.
a) Izklicna cena znaša 23.000,00 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na promet nepremičnin v višini 2%.
c) Najmanjši znesek višanja je 5% vrednosti izklicne cene za stavbo s stavbnim
zemljiščem (1.150,00 EUR na predmet licitacije).
10. Mansardno stanovanje v vzhodnem
delu objekta Markova 1, Kobarid – nedokončano, s parc. št. 3/4, k.o. Kobarid, stavba,
z.k. vl. 4 k.o. Kobarid.
a) Izhodiščna vrednost stanovanja znaša
26.530,00 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najmanjši znesek višanja je 1.326,50
EUR za stanovanje.
11. Mansardno stanovanje v zahodnem
delu objekta Markova 1, Kobarid – nedokončano, s parc. št. 3/4, k.o. Kobarid, stavba,
z.k. vl. 4 k.o. Kobarid.
a) Izhodiščna vrednost stanovanja znaša
23.850,00 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najmanjši znesek višanja je 1.192,50
EUR.
12. Stavba s funkcionalnim zemljiščem,
Gregorčičeva 63, Kobarid, s parc. št. 283/5,
k.o. Kobarid, stavba, površina 306 m2, z.k.
vl. 242 k.o. Kobarid.
a) Izhodiščna vrednost znaša 84.000,00
EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najmanjši znesek višanja je
4.200,00 EUR.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, katere besedilo je del splošnih
pogojev organizatorja javne dražbe.
IV. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek, 23. 11. 2007, na sedežu Občine Kobarid, Trg svobode 2, ob 11. uri.
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V. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba ki se izkaže,
da ima sedež na območju Evropske unije ali
katerekoli izmed njenih članic.
2. Dražitelji se morajo pred pričetkom
javne dražbe
– izkazati s potrdilom o plačani varščini
v znesku 10% izklicne cene za nepremičnino (navesti modul, oziroma parcelo, ki jo
bodo dražili), na račun Občine Kobarid, št.:
01246-0100015011, s pripisom za javno
dražbo,
– predložiti podpisano izjavo, da se strinjajo s pogoji v osnutku prodajne pogodbe.
3. Pravne osebe morajo:
– predložiti izjavo, da proti dražitelju ni
uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali postopek prisilne poravnave,
– predložiti izpisek iz sodnega registra.
4. Javna dražba po načelu videno – kup
ljeno.
5. Stroške za izpeljavo postopka pri notarju, vključno s stroški zemljiškoknjižnega
prepisa, kakor tudi davek na dodano vrednost ali davek na promet nepremičnin in
stroške cenitve, plača kupec.
6. Rok za podpis pogodbe je 8 dni od
zaključka javne dražbe. Kupnino je kupec
dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se mu ga izstavi po podpisu pogodbe
s strani kupca. Plačilo celotne kupnine v
prej določenem roku, je bistvena sestavina
pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku,
se pogodba razdre, varščina pa zadrži.
7. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu dražitelju vračunal v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se bo varščina vrnila
v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi.
VII. Drugi pogoji: komisija za prodajo premoženja ima ob soglasju župana pravico,
da do sklenitve prodajne pogodbe ustavi
postopek prodaje.
VIII. Informacije
Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Kobarid, tel. 38-99-200, faks
38-99-211, e-mail: obcina@kobarid.si.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Na sedežu občine je možen prevzem
osnutka prodajne pogodbe in obrazca izjave
o strinjanju s pogoji.
Občina Kobarid
Ob-29836/07
Na podlagi 8. člena Statuta Občine
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06 - popr.), sklepa občinskega sveta št. 36003-002/2002-11 z dne
21. 12. 2006, Posamičnega programa št.
478-0063/2007-13 z dne 26. 10. 2007 ter
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07) Občina Prevalje objavlja
drugo javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Prevalje, Občinska uprava, Trg 2a, Prevalje, tel. 02/82-46-110, faks
02/82-46-124.
2. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje
Nepremičnina na podlagi zemljiško
knjižnega izpiska predstavlja parc. št. 424
njiva v izmeri 145 m² in parc. št. 14/1.S dvorišče v izmeri 806 m², stanovanjska stavba
v izmeri 133 m² in gospodarsko poslopje v
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izmeri 85 m², vse pripisano pri ZKV št. 25
k.o. Lokovica. Stanovanjska stavba na podlagi cenitvenega poročila predstavlja pritličje
v 81,33 m² ter nadstropje v 107,87 m², kar v
skupni izmeri znaša 189,20 m². Vsakokratno
lastništvo predmetne nepremičnine ne upravičuje pravice do prejemanja rente oziroma kakršnekoli odškodnine zaradi bližnjega
odlagališča in se v tem smislu vsakokratni
lastnik predmetne nepremičnine tudi odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom.
Nepremičnina je opremljena z napravami
individualne komunalne rabe – javni vodovod, dovod elektrike, fekalna kanalizacija
speljana v greznico, okolica ni urejena, dostop z lokalne ceste.
Izklicna cena je 42.419,98 EUR.
3. Znesek višanja: najnižji znesek višanja je 500 EUR.
4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe. Če najugodnejši
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku se šteje, da je odstopil od nakupa, organizator javne dražbe pa zadrži njegovo
varščino.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na TRR Občine
Prevalje št. 01375-0100010242. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne
kupnine. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne
pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine v
določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v prostorih Občine Prevalje, sejna
soba/II. nadstropje, dne 19. 11. 2007, ob
9. uri.
7. Višina kavcije: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe vplačati kavcijo v višini
10% izklicne cene za nepremičnino (navesti
naslov objekta), ki jo bodo dražili na TRR
Občine Prevalje št. 01375-0100010242, z
navedbo »plačilo kavcije za javno dražbo
nepremičnine«. Plačana kavcija se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa bo vrnjena brez obresti v
roku 10 dni od dneva dražbe.
8. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe iz držav EU. Pravne osebe,
ki so registrirane v RS, morajo prodajalcu
predložiti ustrezno dokazilo o registraciji, ki
ne sme biti starejše od 15 dni, vse pravne
osebe pa tudi potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih ter notarsko overjeno pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, fizične osebe
pa potrdilo o državljanstvu in osebni dokument ter davčno številko. Pred pričetkom
javne dražbe se morajo vsi dražitelji izkazati
z originalnim potrdilom o plačilu kavcije in
predložiti celotno številko računa za primer
vračila kavcije.
9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
nepremičnina je naprodaj po načelu videno
– kupljeno, kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij. V izklicno ceno davščine niso zajete in jih plača kupec. Poleg tega
je kupec dolžan poravnati stroške potrdila o
namenski rabi zemljišča, stroške notarske
overitve pogodbe, stroške cenitve in vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice
in vknjižbe v zemljiški knjigi. Na dražbi uspe
dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno. Dražba je
končana, ko je dražitelj trikrat izklical najvišjo
ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postop-
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ku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe.
10. Informacije: vse dodatne informacije
o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 02/82-46-114, ogled nepremičnin
pa je mogoč po predhodni telefonski najavi
na isti številki.
11. Ustavitev postopka: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom,
ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena
oziroma lahko komisija s soglasjem župana,
ki jo je imenoval, ustavi začeti postopek.
Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek
prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane
varščine vrnejo ponudnikom.
Občina Prevalje
Št. 71130-0127-2007/1
Ob-29837/07
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik,
na podlagi sklepa 9. seje z dne 12. 9. 2007
Občinskega sveta Občine Vojnik o prodaji
nepremičnin in Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07) objavlja
javno dražbo
za prodajo kompleksa zemljišč, ki je v
lasti Občine Vojnik (drugi del zemljišč
ZN Konjsko) k.o. Vojnik okolica
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik; matična številka: 5880386, ID številka za DDV: SI
67288006.
II. Predmet prodaje, izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Na podlagi sklepa, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Vojnik na 9. redni seji dne
12. 9. 2007 se prodajo zemljišča ZN Konjsko, in sicer parc. št. 10/2 (gozd 2028 m2),
parc. št. 10/4 (neplodno 404 m2), 10/5 (travnik 151 m2) parc. št. 10/1 (pot 8 m2 in travnik 13449 m2) parc. št. 11 (f. objekt 7 m2,
f. objekt 5 m2, dvorišče 27 m2, neplodno
1825 m2) in parcele 14/1 (travnik 13449 m2,
f. objekt 10 m2, f. objekt 8 m2, sadovnjak
10272 m2), vse k.o. Vojnik okolica, ki so v
lasti Občine Vojnik. Zemljišče v naravi predstavlja kompleks v skupni izmeri 41643 m2
in se prodaja samo v celoti. Kompleks predstavlja stavbno zemljišče, na katerem je po
veljavnem ZN možna gradnja stanovanjskih
hiš.
Izklicna cena za zemljišče znaša
35 EUR/m2 + DDV, kar skupaj za 41643 m2
znaša 1.457.505 EUR + DDV (komunalni
prispevek v ceni ni zajet). Najnižji znesek
višanja izklicne cene za celoten kompleks
je 500 EUR.
Stroške overitve prodajne pogodbe ter
stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec.
III. Pogoji prodaje: zemljišče se prodaja
po sistemu videno kupljeno.
IV. Varščina
Vsak dražitelj, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do začetka
javne dražbe nakazati varščino v višini
175.000,00 EUR na račun Občine Vojnik
št. 01339-0100003082, z navedbo »plačilo
varščine – javna dražba ZN Konjsko II. del«,
ter se na javni dražbi izkazati z originalnim
bančnim potrdilom o plačilu varščine. Plača-

na varščina se najuspešnejšemu dražitelju
vračuna v kupnino, vsem neuspelim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh
od dneva uspešne dražbe.
V. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki morajo organizatorju predložiti naslednje podatke oziroma
dokumente: naziv kupca in njegov točen
naslov, fizične osebe in samostojni podjetniki morajo predložiti naslednje podatke:
ime in priimek, naslov stalnega prebivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in osebni dokument, samostojni podjetniki pa so dolžni predložiti še
izpis iz registra Davčne uprave RS, pravne
osebe morajo predložiti: naziv in sedež, telefonsko številka, 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.
Dražitelj, ki je pooblaščenec, mora predložiti
notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
Organizator pred pričetkom dražbe preveri, kdo izpolnjuje pogoje za sodelovanje.
Če udeleženec javne dražbe ne predloži
zahtevanih podatkov, ne more sodelovati
na javni dražbi.
VI. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila pogodba v roku 15 dni po končani
dražbi, kupnino pa je kupec dolžan plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Če uspeli dražitelj
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v
predvidenem roku, se šteje, da je od nakupa
odstopil, in se pogodba razveljavi, plačano varščino pa obdrži prodajalec. Zemljišče
preide v last in posest kupca šele po plačilu
celotne kupnine. Plačilo celotne kupnine v
prej določenem roku je bistvena sestavina
pogodbe. Kupec bo poleg kupnine dolžan
plačati še davek na dodano vrednost, notarsko overitev pogodbe in vknjižbo lastninske
pravice na svoje ime.
VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 22. 11. 2007 ob 14. uri v sejni
Občine Vojnik (1. nadstropje), Keršova ulica
8, Vojnik.
VIII. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvede kot javna prodaja, pri kateri se
prodajna pogodba sklene z najuspešnejšim
dražiteljem, to je s ponudnikom, ki pristane
na vnaprej določene pogoje in ponudi najvišjo ceno. Postopek javne dražbe se izvede
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07).
IX. Rok za plačilo kupnine: najuspešnejši
dražitelj mora kupnino plačati najkasneje v
roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe, in sicer na račun Občine Vojnik št.
01339-0100003082, odprt pri UJP Žalec.
Plačilo celotne kupnine v tem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
X. Dodatne informacije: telefonske informacije lahko prejmete na tel. 03/780-06-20
(Jelka Gregorc, Maja Čagalj Godec). Ogled
zemljišča je možen ob predhodnem telefonskem dogovoru.
XI. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Vojnik
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve prodajne pogodbe,
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom
povrne plačana varščina v roku 15 dni brez
obresti.
Občina Vojnik
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Razpisi delovnih mest
Ob-29454/07
Svet zavoda JZ Osnovne šole Marjana
Nemca Radeče razpisuje delovno mesto
ravnatelja / ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 3. 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanje delovne izkušnje in
kratek življenjepis) pošljite najpozneje v 8
dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na
naslov: Svet zavoda JZ Osnovne šole Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433
Radeče, s pripisom »za razpis ravnatelja/-ice«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda JZ Osnovne šole Marjana
Nemca Radeče
Št. 110-291/2007-31111
Ob-29502/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis 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,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 65/07
Ob-29646/07
Svet Vrtca Kočevje, Cesta na stadion 03,
1330 Kočevje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ce izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja-ZOFVI (Ur. l. RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 4. 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po urad
ni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o
nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja
vrtca, dosedanje delovne izkušnje in kratek
življenjepis) pošljite najpozneje v 8 dneh po
objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov Svet
vzgojno varstvenega zavoda Vrtca Kočevje,
Cesta na stadion 03, Kočevje, s pripisom za
razpis ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
imenovanju v zakonitem roku.
Svet Vrtca Kočevje
Št. 110-75/2007-1
Ob-29663/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– UPB) Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana objavlja javni natečaj
za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
podjetništvo in konkurenčnost v Ministrstvu za gospodarstvo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem družboslovne, naravoslovne
ali tehnične smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;

– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– 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. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
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 bila 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 Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »tajno« v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
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.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
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merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju, in sicer najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »tajno«.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja in razvoja Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost v Ministrstvu za
gospodarstvo.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 5.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Generalni direktor Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost v Ministrstvu za
gospodarstvo bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in upravljanje v upravi«, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.
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Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljub
ljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Nevenka Črešnar
Pergar, NP Consulting, d.o.o., Nazorjeva
ulica 6, Ljubljana, tel. 01/241-77-00.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 110-76/2007-1
Ob-29664/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB)
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
direktorja Urada Republike Slovenije
za varstvo konkurence v Ministrstvu za
gospodarstvo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem pravne ali druge ustrezne družboslovne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– 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. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
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 bila 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 Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »tajno« v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
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.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju, in sicer najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
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– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »tajno«.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja in razvoja Urada Republike
Slovenije za varstvo konkurence v Ministrstvu za gospodarstvo.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 28.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Direktor Urada Republike Slovenije za
varstvo konkurence v Ministrstvu za gospodarstvo bo najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj dolžan pridobiti
funkcionalna znanja vodenja v javni upravi
in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in
upravljanje v upravi«, ki ga organizira in
izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška
21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu RS ali dnevnem
časopisu ter na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, mag. Marko Starman,
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, tel. 01/308-31-78.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju na
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 100-54/2007
Ob-29674/07
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih – uradno prečiščeno besedilo
(ZJU-UPB3) (Uradni list RS, št. 63/07) Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, objavlja javni natečaj za zaposlitev
na delovnem mestu:
svetovalec za pravne zadeve v Oddelku za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
Svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu Svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave (če izbrani
kandidat strokovnega izpita nima, ga mora
opraviti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja);
– aktivno obvladovanje uradnega je
zika;
– 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;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Željena znanja in izkušnje:
– obvladovanje osnov računalniških orodij, ki se uporabljajo v občinski upravi,
– poznavanje zakonodaje na področju
gospodarskih javnih služb in javnih naročil,
– znanje svetovnega tujega jezika.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje najzahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava z življenjepisom 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 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;
4. izjavo kandidata, da
– je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka organu, ki objavlja javni natečaj,
dovoli pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim

Št.

100 / 2. 11. 2007 /

Stran

7211

delovnim časom in petmesečnim poskusnim
delom. Delo bo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.
Javni natečaj se objavi v Uradnem listu
RS, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih straneh Občine
Brežice.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, s pripisom »Javni natečaj Svetovalec za pravne
zadeve – ne odpiraj«, in sicer v roku 15 dni
od dneva objave v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Obravnavane bodo le popolne prijave
s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja na tel. 07/499-15-45 (Ingrid Molan).
Občina Brežice
Ob-29695/07
Knjižnica Sevnica, Svet zavoda, Prešernova ulica 1, Sevnica, na podlagi 32./1 člena
Statuta Javnega zavoda Knjižnica Sevnica,
objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja/direktorice Knjižnice Sevnica.
Kandidati/kandidatke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri in opravljen
bibliotekarski izpit,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju knjižničarstva, kulture ali izobraževanja na vodilnih ali vodstvenih delih,
– aktivno obvladanje slovenskega jezika,
– izkazovanje znanja tujega jezika.
Ob prijavi na javni razpis mora kandidat/kandidatka za direktorja priložiti program
razvoja knjižnice za mandatno obdobje petih let.
Direktor/direktorica Knjižnice Sevnica bo
imenovan/-a za mandatno dobo 5 let.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici z označbo
»Ne odpiraj – javni razpis za direktorja/direktorico Knjižnice Sevnica« na naslov: Svet
Knjižnice Sevnica, Knjižnica Sevnica, Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, v 15 dneh
po objavi tega razpisa.
Kandidati/kandidatke bodo o izboru obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Knjižnica Sevnica
Št. 110-292/2007-31111
Ob-29838/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Delovnem in socialnem sodišču
v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
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– 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,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-29858/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - UPB3)
Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta
svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II ali I oziroma višji
svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II ali I oziroma
podsekretar, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar ali sekretar v Oddelku
za mednarodno dejavnost, protokol in
prevajanje.
Kandidati za prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj UNIV ali VS izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne smeri (podsekretar), oziroma najmanj UNI ali VS
izobrazba družboslovne smeri (svetovalec,
višji svetovalec),
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
(svetovalec) oziroma 5 let (višji svetovalec)
oziroma 7 let (podsekretar),
– državni izpit iz javne uprave,
– poznavanje osnov računalništva,
– višji nivo znanja enega svetovnega jezika,
– nižji nivo znanja dveh svetovnih jezikov,
– znanje uradnega jezika,
– 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.
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Delovne naloge:
– strokovna priprava in organizacija obiskov in aktivnosti delegacij DZ v tujini in obiskov tujih delegacij, katerih gostitelj je DZ,
– delo na področju multilateralnega in
bilateralnega sodelovanja,
– spremljanje sej Odbora za zunanjo
politiko in priprava mnenj k pobudam po
predpisih o zunanjih zadevah za Odbor za
zunanjo politiko,
– sodelovanje pri pripravi predlogov za
okvirni načrt mednarodne dejavnosti DZ s
področja mednarodne dejavnosti,
– samostojna priprava gradiv, poročil,
informacij in drugih dokumentov s področja
mednarodne dejavnosti ter vodenje evidenc
s svojega delovnega področja,
– sodelovanje z drugimi notranjimi organizacijskimi enotam pri izvedbi mednarodne
dejavnosti.
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. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti,
doktoratom znanosti oziroma zaključenim
specialističnim študijem.
Pri izbranemu kandidatu se bo preverjalo
tudi, ali ima opravljen državni izpit iz javne
uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s
prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
Prijava kandidatov naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo pridobljenih znanj in
veščin, hkrati pa mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja, smer, leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj – vrsta del in
nalog ter trajanje, 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 Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 3. točke uradne evidence,
5. izjavo o višjem nivoju znanja enega
svetovnega jezika,
6. izjavo o nižjem nivoju znanja dveh
svetovnih jezikov.

Nepopolne prijave ali prijave, iz katere
izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih
pogojev, se po 20. členu Pravilnika o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v službah Državnega zbora Republike
Slovenije (št. 040-03/89-1/65, z dne 16. 6.
2005), ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki z
zahtevanimi prilogami na naslov: Državni
zbor, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom
»Prijava na JN – OMDPP« v 8 dneh od
dneva objave na spletni strani Državnega
zbora. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: ook@dz-rs.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za dodatne informacije o izvedbi internega natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal,
vodja Oddelka za organizacijo in kadre, na
tel. 01/478-94-66.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Z izbranim kandidatom se bo sklenilo delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in z največ 6 mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih Državnega zbora,
Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Republika Slovenija
Državni zbor
Ob-29859/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - UPB3)
Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta
svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II ali I oziroma višji
svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih
višji svetovalec III, II ali I oziroma podsekretar, ki se lahko opravlja v nazivih
podsekretar ali sekretar v Kabinetu predsednika DZ.
Kandidati za prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj UNIV ali VS izobrazba s specializacijo ali magisterijem pravne ali druge
družboslovne smeri (podsekretar), oziroma
najmanj UNI ali VS pravne ali druge družboslovne smeri (svetovalec, višji svetovalec),
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
(svetovalec) oziroma 5 let (višji svetovalec)
oziroma 7 let (podsekretar),
– državni izpit iz javne uprave,
– poznavanje osnov računalništva,
– višji nivo znanja svetovnega jezika,
– nižji nivo znanja svetovnega jezika,
– znanje uradnega jezika,
– 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.
Delovne naloge:
– nadomeščanje vodje kabineta,
– pripravljanje strokovnih podlag, analiz
in mnenj v zvezi z delom predsednika DZ in
podpredsednikov DZ,
– spremljanje dela in sej DZ ter zakonodajnega postopka,
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– pripravljanje gradiv za nastope predsednika DZ v javnosti,
– skrb za korespondenco predsednika
DZ,
– skrb za mednarodno-protokolarne obveznosti predsednika DZ,
– sodelovanje pri organiziranju dogodkov predsednika DZ v parlamentu in izven
njega,
– zagotavljanje javnosti dela predsednika DZ in sodelovanje z mediji.
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. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti,
doktoratom znanosti oziroma zaključenim
specialističnim študijem.
Pri izbranemu kandidatu se bo preverjalo
tudi, ali ima opravljen državni izpit iz javne
uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s
prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
Prijava kandidatov naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo pridobljenih znanj in
veščin, hkrati pa mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja, smer, leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj – vrsta del in
nalog ter trajanje, 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 Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 3. točke uradne evidence,
5. izjavo o višjem in nižjem nivoju znanja
svetovnih jezikov.
Nepopolne prijave ali prijave, iz katere
izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih
pogojev, se po 20. členu Pravilnika o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v službah Državnega zbora Republike
Slovenije (št. 040-03/89-1/65, z dne 16. 6.
2005), ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki z
zahtevanimi prilogami na naslov: Državni
zbor, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom
»Prijava na JN – KP DZ« v 8 dneh od dneva
objave na spletni strani Državnega zbora.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
ook@dz-rs.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom. Za
dodatne informacije o izvedbi internega natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja
Oddelka za organizacijo in kadre, na tel.
01/478-94-66.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Z izbranim kandidatom se bo sklenilo delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in z največ 6 mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih Državnega zbora,
Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Republika Slovenija
Državni zbor
Ob-29860/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - UPB3)
Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta na položaju
vodja službe, ki se opravlja v nazivu višji sekretar v Zakonodajno-pravni
službi.
Kandidati za prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj UNIV izobrazba pravne smeri,
– najmanj deset let delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit ali mag. pravnih
znanosti,
– vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
– višji nivo znanja svetovnega jezika,
– poznavanje osnov računalništva,
– znanje uradnega jezika,
– 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.
Delovne naloge:
– predstavlja Zakonodajno-pravno službo, vodi in koordinira delo med strokovnimi
področji v službi ter skrbi za enotno prakso
pri oblikovanju mnenj te službe,
– organizira, razporeja in usmerja delo
uradnikov v Zakonodajno-pravni službi pri
izpopolnjevanju nalog službe, določenih s
poslovnikom Državnega zbora in dodeljenih s strani predsednika Državnega zbora,
predsednikov delovnih teles in generalnega
sekretarja Državnega zbora, v zvezi z izvrševanjem pristojnosti Državnega zbora,
– spremlja seje Državnega zbora in delovnih teles ter skrbi za pravno podporo pri
njihovem delu,
– pripravlja ali sodeluje pri pripravi najzahtevnejših mnenj Zakonodajno-pravne
službe, izvirnikov sprejetih aktov Državnega
zbora ter prečiščenih besedil zakonov,
– skrb za zagotovitev pogojev za tekoče in učinkovito delo Zakonodajno-pravne
službe.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravni-
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štva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi 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.
Prijava kandidatov naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo pridobljenih znanj in
veščin, hkrati pa mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja, smer, leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj – vrsta del in
nalog ter trajanje, 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 Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 3. točke uradne evidence,
5. izjavo o višjem nivoju znanja svetovnega jezika.
Nepopolne prijave ali prijave, iz katere
izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih
pogojev, se po 20. členu Pravilnika o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v službah Državnega zbora Republike
Slovenije (št. 040-03/89-1/65, z dne 16. 6.
2005), ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki z
zahtevanimi prilogami na naslov: Državni
zbor, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom
»Prijava na JN – Vodja ZPS« v 15 dneh od
dneva objave na spletni strani Državnega
zbora. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: ook@dz-rs.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za dodatne informacije o izvedbi internega natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal,
vodja Oddelka za organizacijo in kadre, na
tel. 01/478-94-66.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Z izbranim kandidatom se bo sklenilo delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in z največ 6 mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih Državnega zbora,
Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 07-2/8
Ob-29869/07
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slo-
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
venije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) razpisuje prosto delovno mesto, in
sicer:
vodja Območne izpostave Sežana
m/ž.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo najmanj višjo izobrazbo
družboslovne, humanistične ali ekonomske
smeri,
– da imajo 3 leta delovnih izkušenj na
področju kulturnih dejavnosti,
– da poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– da imajo vodstvene sposobnosti,
– znanje slovenščine in najmanj enega
tujega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polovičnim delovnim časom in 5
mesečnim poskusnim delom.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo zamisel o razvoju in delovanju območne
izpostave.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS.
Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Druge objave
Št. 499/07
Ob-29700/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07, ZUJIK – UPB 1, uradno prečiščeno
besedilo) ter skladno s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št 93/05), Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02) ter
Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list
RS, št. 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na področju
različnih drugih manjšinskih etničnih
skupnosti in priseljencev v RS, ki jih
bo v letu 2008 financirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo
(projektni poziv, oznaka
JPP13-DMS-2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in področja poziva
Predmet poziva je financiranje kulturnih
projektov kulturnih organizacij s statusom
pravne osebe na področju različnih drugih
manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS (v nadaljevanju: projekti) ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov različnih drugih manjšinskih etničnih skupnosti
in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi.
2. Pomen izrazov
Kulturne organizacije s statusom pravne
osebe so: društva, zveze društev in druge
nevladne organizacije. Ustvarjalci so fizične
osebe, ki imajo veljaven status samozaposlenih v kulturi (v nadaljevanju: upravičene
osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna dejavnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta
po posameznih stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).
3. Temeljno področje poziva
Temeljno področje poziva je kulturna dejavnost različnih drugih manjšinskih etničnih
skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu
4.1 Na poziv se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo:
– enega izmed naslednjih pogojev:
a) da so pravne osebe, registrirane za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji,
kar dokazujejo s podpisano in ožigosano
izjavo, ter delujejo na temeljnem področju
poziva vsaj tri leta;

Obvezno dokazilo (do nadaljnjega): kopija izpiska oziroma potrdila upravne enote,
izpiska AJPES-a ali izpiska iz sodnega registra, iz katerega je razviden datum vpisa.
Izpisek mora izražati aktualno stanje in ne
sme biti starejši od dvanajstih mesecev. Organizacijam, katerih razvid vodi ministrstvo
(društva v javnem interesu), ni treba predložiti dokazila.
b) ali da so pravne osebe, registrirane
za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v
Sloveniji, kar dokazujejo s podpisano in
ožigosano izjavo, ter delujejo na temeljnem področju poziva vsaj eno leto, vendar
s pogojem profesionalnosti (da je vključen
vsaj en umetnik, profesionalec ali strokovnjak) in s pogojem doseženega uspeha
(pridobljeno vsaj eno dokazilo o dosedanjih
uspehih);
Obvezna dokazila:
– kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razviden datum
vpisa. Izpisek mora izražati aktualno stanje
in ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev. Organizacijam, katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu), ni treba
predložiti dokazila;
– dokazilo za profesionalnost (diploma s
področja umetniških akademij, družboslovja
ali humanistike, pogodba o zaposlitvi ali potrjen status samozaposlenih v kulturi);
– vsaj eno dokazilo o dosedanjih uspehih
(nagrada, priznanje ali referenca);
c) ali da imajo ustvarjalci potrjen status
samozaposlenih v kulturi, kar dokazujejo s
podpisano izjavo;
– ter vse naslednje pogoje:
– da so, če so bili pogodbena stranka
ministrstva v letu 2007, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da bodo, če bodo izbrani, omogočili
javno dostopnost projekta, kar dokazujejo s
podpisano in ožigosano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je
bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma
pozivu Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki
je bil že posredovan ali izbran na razpisih
Filmskega sklada RS ali Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti, kar dokazujejo s
podpisano in ožigosano izjavo;
– da bodo prijavljeni projekt realizirali
do konca leta 2008 in dosledno uresničevali
pogodbo z MK, kar dokazujejo s podpisano
in ožigosano izjavo;
– da izpolnjujejo tudi posebne pogoje,
kot jih določajo Načela, cilji, kriteriji ter posebni ukrepi za (so)financiranje programov
in projektov iz dela državnega proračuna,
namenjenega kulturi na področju kulturne
dejavnosti italijanske in madžarske narodne
skupnosti, romske skupnosti, različnih drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji za leto 2008 (v
nadaljevanju: Načela 2008).

4.2 Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni
uslužbenec, ki ga imenuje minister za področje, ki je predmet poziva.
5. Kriteriji poziva
Za kriterije velja skladnost z Načeli
2008.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti predlagatelja,
za katere bo v postopku izbire ugotovljena
skladnost z Načeli 2008.
Pri predlagateljih, ki so do sedaj že prejeli sredstva iz državnega proračuna na področju kulture, bodo prednostno obravnavani tisti, ki so dosledno uresničevali vse
pogodbene obveznosti.
Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta s cilji kulturne politike do manjšin ter
kriteriji prednostne obravnave, opredeljenimi v Načelih 2008, je ovrednotena s točkami
na ocenjevalni listi, dostopni v dokumentaciji
poziva. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo
ministrstvo na predlog imenovane strokovne
komisije uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Najvišje število prejetih točk za neki
projekt je 41 točk, najnižji seštevek točk pri
posameznem projektu, ki pomeni uvrstitev v
izbor, je 15 točk.
7. Vrednost sredstev
Vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet projektnega poziva, je 202.691 EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2008
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2008
in 2009.
9. Rok poziva
Poziv se začne 2. 11. 2007 in konča s
porabo razpoložljivih sredstev oziroma najpozneje 2. 2. 2008.
Vloge, prispele na javni poziv, se bodo
obravnavale po času prispetja.
10. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazec za razpisno področje
po projektih z izjavami,
– Načela, cilje, kriterije ter posebne ukrepe za (so)financiranje kulturnih programov
in projektov na področju kulturne dejavnosti
italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih
etničnih skupnosti in priseljencev v RS za
leto 2008,
– ocenjevalni list.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami: vsak ponedeljek in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure.
Dokumentacijo poziva si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.mk.gov.si, na kateri najdejo tudi
vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega poziva.
Ministrstvo mora na zahtevo v času poziva zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo poziva tudi poslati.
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11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno področje za posamezen projekt in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v zapečatenem ovitku z izpisom na
sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni
poziv JPP13-DMS-2008. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov (sedež).
11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni obrazec, ki je del dokumentacije poziva.
Predlagatelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k njeni dopolnitvi. Predlagatelji, ki bodo v prijavnem obrazcu navedli
elektronski naslov, bodo k dopolnitvi vlog
pozvani v elektronski obliki.
Predlagatelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave v strokovni
skupini, ki se bo sestajala vsak prvi teden
v mesecu.
11.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
2. 2. 2008 oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. Za prepozno
se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu,
ko se je javni poziv končal zaradi porabe
sredstev.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev, ki jih ne bo vložila upravičena
oseba.
12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Marjeta Preželj, tel.
01/400-79-33, elektronska pošta: marjeta.prezelj@gov.si.
Pristojna uslužbenka bo strokovno pomagala v fazi oblikovanja vlog skladno z
zahtevami Ministrstva za kulturo.
Uradne ure po telefonu in elektronskem
mediju ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
13. Vpogled v dokumentacijo poziva:
zainteresirane osebe imajo vpogled v dokumentacijo poziva v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidu
obravnave projekta obvestilo najpozneje v
enem mesecu po obravnavi strokovne skupine.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa, ter največ do vrednosti, določenih
z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 499/07
Ob-29701/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07, ZUJIK – UPB 1, uradno prečiščeno
besedilo) ter skladno s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05), Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02) ter
Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list
RS, št. 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na področju
romske skupnosti v RS, ki jih bo v letu
2008 financirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni poziv,
oznaka JPP12-RS-2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in področje poziva
Predmet poziva je financiranje kulturnih
projektov kulturnih organizacij s statusom
pravne osebe na področju romske skupnosti
v RS (v nadaljevanju: projekti) ter kulturnih
projektov ustvarjalcev pripadnikov romske
skupnosti v RS s statusom samozaposlenih
v kulturi.
2. Pomen izrazov
Kulturne organizacije s statusom pravne
osebe so društva, zveze društev in druge
nevladne organizacije. Ustvarjalci so fizične
osebe, ki imajo veljaven status samozaposlenih v kulturi (v nadaljevanju: upravičene
osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna dejavnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta po
stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni
zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Temeljno področje poziva: temeljno
področje poziva je kulturna dejavnost romske skupnosti v Republiki Sloveniji.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu
4.1 Na poziv se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo:
enega izmed naslednjih pogojev:
a) da so pravne osebe registrirane za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji,
kar dokazujejo s podpisano in ožigosano
izjavo, ter delujejo na temeljnem področju
poziva vsaj tri leta;
Obvezno dokazilo (do nadaljnjega): kopija izpiska oziroma potrdila upravne enote,
izpiska AJPES-a ali izpiska iz sodnega registra, iz katerega je razviden datum vpisa.
Izpisek mora izražati aktualno stanje in ne
sme biti starejši od dvanajstih mesecev. Organizacijam, katerih razvid vodi ministrstvo
(društva v javnem interesu), ni treba predložiti dokazila.
b) ali da so pravne osebe registrirane za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji,
kar dokazujejo s podpisano in ožigosano
izjavo, ter delujejo na temeljnem področju
poziva vsaj eno leto, vendar s pogojem profesionalnosti (da je vključen vsaj en umetnik,
profesionalec ali strokovnjak) in s pogojem
doseženega uspeha (pridobljeno vsaj eno
dokazilo o dosedanjih uspehih);
Obvezna dokazila:
– kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razviden datum
vpisa. Izpisek mora izražati aktualno stanje
in ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev. Organizacijam, katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu), ni treba
predložiti dokazila;

– dokazilo za profesionalnost (diploma s
področja umetniških akademij, družboslovja
ali humanistike, pogodba o zaposlitvi ali potrjen status samozaposlenih v kulturi);
– vsaj eno dokazilo o dosedanjih uspehih
(nagrada, priznanje ali referenca);
c) ali da imajo ustvarjalci potrjen status
samozaposlenih v kulturi, kar dokazujejo s
podpisano izjavo;
ter vse naslednje pogoje:
– da so, če so bili pogodbena stranka
ministrstva v letu 2007, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da bodo v primeru izbora omogočili
javno dostopnost projekta, kar dokazujejo s
podpisano in ožigosano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je
bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma
pozivu Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil
že posredovan ali izbran na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da bodo prijavljeni projekt realizirali do
konca leta 2008 in dosledno uresničevali
pogodbo z MK, kar dokazujejo s podpisano
in ožigosano izjavo;
– da izpolnjujejo tudi posebne pogoje,
kot jih določajo Načela, cilji, kriteriji ter posebni ukrepi za (so)financiranje programov
in projektov iz dela državnega proračuna,
namenjenega kulturi na področju kulturne
dejavnosti italijanske in madžarske narodne
skupnosti, romske skupnosti, različnih drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji za leto 2008 (v
nadaljevanju: Načela 2008).
4.2 Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni
uslužbenec, ki ga imenuje minister za področje, ki je predmet poziva.
5. Kriteriji poziva:
Kriteriji so skladni z Načeli 2008.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti predlagatelja,
za katere bo v postopku izbire ugotovljena
skladnost z Načeli 2008.
Med predlagatelji, ki so do sedaj že prejeli sredstva iz državnega proračuna na področju kulture, bodo prednostno obravnavani tisti, ki so dosledno uresničevali vse
pogodbene obveznosti.
Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta s cilji kulturne politike do manjšin ter
kriteriji prednostne obravnave, opredeljenimi
v Načelih 2008, je ovrednotena s točkami
na ocenjevalni listi, dostopni v dokumentaciji poziva. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo
ministrstvo na predlog imenovane strokovne
komisije uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Najvišje število prejetih točk pri projektu je 41 točk, najnižji seštevek točk pri projektu, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 15 točk.
7. Vrednost sredstev:
Vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet projektnega poziva, je 85.447 EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2008
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2008
in 2009.
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9. Rok poziva
Poziv se začne 2. 11. 2007 in konča s
porabo razpoložljivih sredstev oziroma najpozneje 2. 2. 2008.
Vloge, prispele na javni poziv, se bodo
obravnavale po času prispetja.
10. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazec za razpisno področje
po projektih z izjavami,
– Načela, cilje, kriterije ter posebne ukrepe za (so)financiranje kulturnih programov
in projektov na področju kulturne dejavnosti
italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih
etničnih skupnosti in priseljencev v RS za
leto 2008,
– ocenjevalni list.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami: vsak ponedeljek in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure.
Dokumentacijo poziva si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.mk.gov.si, na kateri najdejo še
druge podatke, povezane z izvedbo javnega
poziva. Ministrstvo mora na zahtevo v času
poziva zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo poziva tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno
področje za posamezen projekt ter mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, v zapečatenem ovitku z izpisom
na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na
javni poziv JPP12-RS-2008. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov (sedež).
11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni obrazec, ki je del dokumentacije poziva.
Predlagatelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k njeni dopolnitvi. Predlagatelji, ki bodo v prijavnem obrazcu navedli
elektronski naslov, bodo k dopolnitvi vlog
pozvani v elektronski obliki.
Predlagatelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave v strokovni
skupini, ki se bo sestajala vsak prvi teden
v mesecu.
11.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
2. 2. 2008 oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. Za prepozno
se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu,
ko se je javni poziv končal zaradi porabe
sredstev.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev, ki jih ne bo vložila upravičena
oseba.
12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Marjeta Preželj,
tel.01/400-79-33, elektronska pošta: marjeta.prezelj@gov.si.
Pristojna uslužbenka bo strokovno pomagala v fazi oblikovanja vlog skladno z
zahtevami Ministrstva za kulturo.

Št.
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Uradne ure po telefonu in elektronskem
mediju ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
13. Vpogled v dokumentacijo poziva:
zainteresirane osebe imajo vpogled v dokumentacijo poziva v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidu
obravnave projekta obvestilo najpozneje
v enem mesecu po obravnavi v strokovni
skupini.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa, in največ do vrednosti, določenih z
državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Ob-29657/07
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07 – UPB3)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja
notarja:
5. 11. 2007, prične s poslovanjem notarka Staša Lepej v Zagorju ob Savi, Cesta
Borisa Kidriča 7.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 02305-4/2006-11
Ob-29471/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno vabilo
k nakupu premičnin, in sicer rabljenih
osebnih vozil Renault Clio 1.2/limuzina,
Renault Laguna 2.0 RXE/limuzina in
Renault R – 19 Limited/limuzina po
metodi javne ponudbe
Predmet prodaje: premičnine, in sicer rabljena osebna vozila, ki so v lasti Republike
Slovenije, Ministrstva za promet, Direkcije
Republike Slovenije za ceste.
1. vozilo: Renault Clio 1.2/limuzina
Osnovni podatki
Registracijska označba:
Prva registracija:
Vrsta vozila:
Znamka vozila:
Tip vozila:
Št. šasije in tip motorja
Moč in delovna prostornina motorja:
Masa praznega vozila:
Barva vozila:
Pretekla doba uporabe v letih:
Leto izdelave:
Število prevoženih kilometrov:
Stanje vozila:
Inventarna številka:

LJ J6-30S
11. 12. 1998
osebno, limuzina
RENAULT
Clio 1.2/limuzina
VF1BB0A0F19159404 /
TIPD7FD7
43 kW / 1.149 ccm
720 kg
SOM
8,6 let
1998
150.459
Vozno
12415001873

2. vozilo: Renault Laguna 2.0 RXE/limuzina
Osnovni podatki
Registracijska označba:
Prva registracija:
Vrsta vozila:
Znamka vozila:

LJ 36-75U
19. 5. 1995
osebno, limuzina
RENAULT

Stran

7217

Stran

7218 /
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Tip vozila:
Št. šasije in tip motorja
Moč in delovna prostornina motorja:
Masa praznega vozila:
Barva vozila:
Pretekla doba uporabe v letih:
Leto izdelave:
Število prevoženih kilometrov:
Stanje vozila:
Inventarna številka:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Laguna 2.0 RXE/limuzina
VF1B56CKC13043507 / I023752
83 kW / 1.995 ccm
1.150 kg
7G/7G/7G/7G
12 let
1995
244.765 km
vozno
12415001855

3. vozilo: Renault R – 19 Limited/limuzina
Osnovni podatki
Registracijska označba:
Prva registracija:
Vrsta vozila:
Znamka vozila:
Tip vozila:
Št. šasije in tip motorja
Moč in delovna prostornina motorja:
Masa praznega vozila:
Barva vozila:
Pretekla doba uporabe v letih:
Leto izdelave:
Število prevoženih kilometrov:
Stanje vozila:
Inventarna številka:

LJ 24-5CL
25. 1. 1996
osebno, limuzina
RENAULT
R – 19 Limited/limuzina
VF1B53A0513870276 /
2D101879
57 kW / 1.390 ccm
980 kg
8T/8T/8T/8T
11,3 let
1995
128.259
vozno
12415001861

Izklicna cena: izklicna cena za posamezna rabljena osebna vozila je naslednja:
Osebno vozilo
1. Renault Clio 1.2/limuzina
2. Renault Laguna 2.0 RXE/limuzina
3. Renault R – 19 Limited/limuzina

Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na premičninah.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku
30 dni po končanem postopku javne ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup,
ki ne sme biti nižja od izklicne cene,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,

Izklicna cena v EUR
450,00 EUR
895,00 EUR
585,00 EUR

– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična in telefonska šte
vilka.
Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana,
– davek na promet rabljenih motornih
vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva
in overitvijo ter morebitne druge dajatve pogodbe plača kupec, DDV se ne obračuna,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno,
– ponudnik lahko odda ponudbo zgolj za
eno vozilo ali pa za več vozil hkrati. Če
ponudnik poda ponudbo za več vozil hkrati
mora za vsako osebno vozilo posebej navesti ponudbeno ceno in plačati varščino,
– kupec mora premičnine prevzeti od
prodajalca v roku 15 dni od predložitve potrdila o plačilu kupnine.
Dokumentacija: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji premičnin
vsak delovni dan od dneva objave javne ponudbe v Uradnem listu Republike Slovenije
do izteka roka za oddajo ponudb, in sicer

med 9. in 12. uro na Ministrstvu za promet,
Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba je Maruša Klopčič, tel.
01/478-80-18.
Ogled premičnin: ogled premičnin, ki so
predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer
od 10. do 12. ure, razen takrat, ko državni
organi ne delajo, in sicer na Tržaški 19 v
Ljubljani, po predhodnem dogovoru z Marušo Klopčič.
Rok za predložitev ponudb: ponudba
mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo
ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 20. 11. 2007
do 12. ure. Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo
s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno
na naslov naročnika: Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole-Skubic, Tržaška cesta 19 – vložišče,
soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 20. 11. 2007 do 12. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – osebno vozilo – zadeva
št. 02305-4/2006 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v
njih ponujena cena enaka ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 20. 11. 2007, ob 14.
uri, na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije
Republike Slovenije za ceste lahko vse do
sklenitve pravnega posla ustavi že začeti
postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 30 dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka.
Direkcija RS za ceste
Št. 7300004850-1
Ob-29455/07
V skladu z 11. členom Pravilnika o izdajanju poštnih vrednotnic (Ur. l. RS, št. 83/02
in 87/05) pripravljamo program izdaje priložnostnih poštnih znamk za leto 2010.
Pričakujemo izvirne, zanimive in aktualne predloge za motive, predvsem s področja
naravne in kulturne dediščine, tehnike, športa, umetnosti, zgodovine itd.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predloge pošljete do 29. februarja 2008
na naslov: Pošta Slovenije d.o.o., Sektor za
trženje, »Znamke 2010«, 2500 Maribor.
Program izdaje priložnostnih poštnih
znamk 2010 bo na voljo na vseh poštah
predvidoma v začetku leta 2009, objavljen
pa bo tudi na spletni strani www.posta.si.
Pisnih obvestil o izboru predlogov ne
bomo pošiljali niti ne bomo vračali morebitnega gradiva ali honorirali predlogov.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-29457/07
Marles, d.d., Limbuška cesta 2, Maribor
objavlja
vabilo
k dajanju ponudb
za nakup poslovnih deležev družbe
Marles hiše Maribor, d.o.o.
1. Predmet dajanja ponudb je nakup poslovnih deležev družbe Marles hiše Maribor,
d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, v
skupni nominalni vrednosti 1.959.705,51
EUR, kar skupaj predstavlja 49,00% v
osnovnem kapitalu družbe. Posamezen ali
z njim kapitalsko povezan ponudnik lahko
poda ponudbo le za del poslovnega deleža,
v maksimalni višini do 19,90% osnovnega
kapitala družbe oziroma v maksimalni nominalni vrednosti do 795.880,40 EUR osnovnega kapitala družbe.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) opis ponudnika: naziv oziroma firma in
naslov ponudnika, davčna številka, številka
transakcijskega računa, podpis pooblaščene osebe;
b) nominalni znesek v EUR in odstotek
poslovnega deleža družbe Marles hiše Maribor, d.o.o., katerega nakup ponuja;
c) ponujeno ceno za poslovna deleža: izražena mora biti s točno določenim zneskom
v EUR. Ponudbe, katerih bi bila ponujena
cena za odkup poslovnega deleža posamezne družbe vezana na ceno, ki jo ponuja
kateri od ostalih ponudnikov, ne bodo štele
za popolne in ne bodo obravnavane;
d) način in rok plačila: nakazilo na TRR,
največ 15 dni od sprejema ponudbe;
e) rok veljavnosti ponudbe: najmanj do
vključno do 30. 11. 2007;
f) dokazilo o vplačani varščini.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva na predmetu prodaje, stroške notarskega zapisa pogodbe ter morebitne druge
stroške v zvezi s pogodbo, nosi kupec.
Pogoj za obravnavo ponudbe je vsebovanje vseh zgoraj navedenih elementov. Ponudba mora biti brezpogojna.
3. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo
domače ali tuje pravne in fizične osebe.
Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis
iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10.000,00 EUR. Varščina za
resnost ponudb se plača na transakcijski
račun prodajalca, družbe Marles, d.d., št.
04515-0000159103, odprtem pri Novi KB
Maribor, d.d., s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa poslovnega deleža družbe
Marles hiše Maribor, d.o.o.«. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v
kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v osmih dneh po končanem
izboru.

5. Prodajalec ne odgovarja za pravne in
stvarne napake na predmetu prodaje.
6. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
pisemski ovojnici in nasloviti na naslov: Marles, d.d., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš,
s pripisom: »Na roke direktorju – Ponudba
za nakup poslovnega deleža družbe Marles
hiše Maribor, d.o.o. – Ne odpiraj!«, najpozneje do 12. 11. 2007 do 12. ure. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe, ki bodo
prispele po razpisnem roku in ponudbe, ki
bodo v skladu z 2. točko tega vabila nepopolne, bodo zavržene.
7. Na podlagi tega razpisa prodajalec ni
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji in
nakupu poslovnega deleža z najboljšim ali
katerimkoli drugim ponudnikom.
8. V primeru prodaje poslovnega deleža se najugodnejši ponudnik zavezuje, da
bo najkasneje v roku petih delovnih dni od
dneva prejema izjave o sprejemu ponudbe
s prodajalcem sklenil pogodbo o prenosu
poslovnega deleža družbe v obliki notarskega zapisa.
Marles d.d.
uprava družbe
Ob-29861/07
Ingrad gradbeno podjetje, d.d., v stečaju,
objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo terjatev stečajnega dolžnika
Ingrad gradbeno podjetje, d.d.,
v stečaju, Lava 7, 3000 Celje
Predmet prodaje:
Terjatve stečajnega dolžnika do naslednjih dolžnikov:
– Gradis Celje, d.d. 1.634,26 EUR,
– SAM
Inženiring,
d.o.o.
Celje
110,84 EUR,
– AW Milenium, d.o.o. Celje 768,65 EUR,
– Mita, d.o.o., Domžale 1.615,33 EUR,
– Geoinvest, d.o.o. Ljubljana 126,19
EUR,
– Ekoplan A, d.o.o., Petrovče 926,89
EUR,
– Rogaški tisk, d.o.o., Rogaška Slatina
273,71 EUR,
– Stroj-kovina, d.o.o., Celje 239,27
EUR,
v skupnem znesku 5.695,14 EUR kot
celota.
Pogoji prodaje:
– pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponudbo pa
mora podpisati odgovorna oseba;
– ponudbo lahko pošlje fizična ali pravna
oseba. Fizična oseba mora ponudbi priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta, na podlagi
katerega jo bo mogoče prepoznati. Pravna
oseba mora priložiti sklep o registraciji ter
pooblastilo za zastopanje;
– ponudba mora vsebovati navedbo ponudbene cene in rok plačila, ki ne sme biti
daljši od spodaj navedenega;
– resnost svoje ponudbe mora zainteresirani kupec izkazati s plačilom varščine
v višini 10% od cene, ki jo ponudi, na transakcijski račun stečajnega dolžnika 06000
– 0955275893 najkasneje do izteka roka za
pošiljanje ponudb;
– kupec je dolžan prodajno pogodbo
podpisati v roku 8 dni od pravnomočnosti
sklepa sodišča o soglasju za sklenitev neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, sicer zapade plačana varščina v korist
stečajne mase;
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– kupnino je kupec dolžan v celoti plačati najkasneje v roku 15 dni po podpisu
pogodbe, sicer se pogodba lahko razveljavi, plačana varščina pa zapade v korist
stečajne mase;
– kupec poleg ponudbene cene plača
morebitne davščine in vse ostale morebitne
dajatve;
– kupec mora pred podpisom pogodbe
podati izjavo po 153. členu Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji;
– prevzem terjatev je naslednji dan po
plačilu celotne kupnine;
– Ingrad gradbeno podjetje, d.d., v stečaju ni zavezan k sprejetju prispelih ponudb.
Izbor najboljšega ponudnika:
– o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh po poteku roka za
zbiranje ponudb;
– ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo
uspeli, bomo varščino vrnili v petih dneh od
pravnomočnosti sklepa sodišča o soglasju
za sklenitev neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
Pošiljanje ponudb: pisne ponudbe naj
ponudniki pošljejo v zaprti pisemski ovojnici v osmih dneh po nabitju tega oglasa
na sodni deski sodišča na naslov: Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova ulica 22, 3000
Celje z oznako »Ponudba za odkup – opr.
št. St 10/2005 – ne odpiraj«.
Ingrad
gradbeno podjetje, d.d., v stečaju
Št. 248
Ob-29456/07
Na podlagi 30. člena Statuta Občine
Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št.
11/99, 7/01, 19/05 in 12/06), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in sklepov Občinskega sveta Občine Ormož z dne
19. 10. 2007, Občina Ormož objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Prodajalec/organizator javnega zbiranja
ponudb: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož.
II. Predmeti javnega zbiranja ponudb:
a) Gradbene parcele s:
– parc. št. 835/7 v izmeri 591 m2, k.o.
Ormož;
– parc. št. 835/8 v izmeri 822 m2, k.o.
Ormož;
– parc. št. 832/1 v izmeri 990 m2, k.o.
Ormož.
Gradbene parcele so v skladu z Odlokom
o zazidalnem načrtu Lenta I. v Ormožu (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 17/87)
in Odlokom o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta za območje Lenta I. v
Ormožu (Uradni vestnik Občine Ormož št.
11/01) predvidene za gradnjo stanovanjskih
hiš oziroma predstavljajo del stanovanjske
urbane cone.
b) Stanovanje št. 4 v stanovanjskem bloku v Miklavžu pri Ormožu 36, parc. št. 45/3,
k.o. Miklavž, v skupni izmeri 60,30 m2.
Objekt, v katerem se nahaja stanovanje,
je bil zgrajen leta 1962. Stanovanje sestavljajo tri sobe, kuhinja, kopalnica, predsoba,
balkon, WC, loža in kletni prostori.
Stanovanje je obremenjeno z najemnim
razmerjem.
c) Stanovanjska stavba v Velikem Brebrovniku 96, v velikosti 312 m2, zgrajena
na zemljišču s parc. št. *74/4, k.o. Veliki
Brebrovnik.
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Zgradba je locirana ob asfaltirani občinski cesti. Objekt je bil zgrajen pred cca 85
leti.
Obremenjen je z najemnin razmerjem.
III. Vrsta pravnega posla za predmete
prodaje pod točko II.: prodajna pogodba.
IV. Ponudbena cena
Najnižja možna ponudbena cena, ki je
predmet prodaje, je:
a) parc. št. 835/7 v izmeri 591 m2,
k.o. Ormož, za katero je izhodiščna cena
14.184,00 EUR;
parc. št. 835/8 v izmeri 822 m2, k.o. Ormož, za katero je izhodiščna cena 19.728,00
EUR;
parc. št. 832/1 v izmeri 990 m2, k.o. Ormož, za katero je izhodiščna cena 23.760,00
EUR.
V izhodiščno ceno predmeta prodaje
davek na dodano vrednost ni vključen in
bremeni kupca.
b) Izhodiščna vrednost stanovanja št. 4 v
stanovanjskem bloku v Miklavžu pri Ormožu
36 je 29.000,00 EUR, določena je na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca
gradbene stroke.
V izhodiščno vrednost predmeta prodaje
davek ni vključen. Davek na promet nepremičnin bremeni kupca, ostali stroški v zvezi
s prodajo in prenosom lastništva bremenijo
prodajalca.
c) Izhodiščna vrednost stanovanjske stavbe v Velikem Brebrovniku 96 je
25.400,00 EUR in je določena na podlagi
cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke. V izhodiščno vrednost predmeta prodaje davek ni vključen. Davek na
promet nepremičnin bremeni kupca, ostali
stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca.
V. Merilo za izbiro ponudnika: edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je
najvišja cena.
VI. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu države članice
Evropske unije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
ki ne sme biti starejši od 30 dni;
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v
višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož,
01287-0100018046, sklic 00 110999. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno
všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena v roku 8 dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) pri nakupu pod točko II./b. in c. ima
pod enakimi pogoji predkupno pravico dosedanji najemnik stanovanja oziroma stanovanjske stavbe;
f) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla;
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g) ponudnika veže ponudba 2 meseca
od roka, ki je določen za oddajo popolne
ponudbe;
h) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
i) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa prodajne pogodbe
na transakcijski račun prodajalca. Plačilo
kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla;
j) če kupec v določenem roku ne podpiše
pogodbe ali če ne plača celotne kupnine,
varščina zapade v korist Občine Ormož in
velja, da je kupec odstopil od pogodbe;
k) rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do vključno 19. novembra 2007, do
12. ure. Popolne ponudbe se oddajo na
vložišču Občine Ormož ali pošljejo priporočeno na naslov – Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine Lenta
/ Miklavž pri Ormožu 36 / Veliki Brebrovnik
96 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja;
l) zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje
na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
pri Mateji Serec, tel. 741-53-11. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Ormož
Št. 478-90/2006
Ob-29647/07
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07 in 94/07) ter Posamičnih programov
ravnanja od št. 478-228/2007-2513-I. do št.
478-228/2007-2513-VI., objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni
trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in
747-13-23, faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
1. Stanovanje št. 16 v izmeri 64,25 m2,
v etaži št. 4 večstanovanjskega objekta,
na naslovu Na Lipico 4, Šentjur, vpisano v
zemljiškoknjižnem podvložku št. E-3 B/16,
k.o. Šentjur pri Celju, pod oznako A-16, za
izklicno ceno: 64.848,00 EUR.
2. Stanovanje št. 9 v izmeri 49,50 m2, v
etaži št. 3 večstanovanjskega objekta, na
naslovu Ulica Dušana Kvedra 39, Šentjur,
vpisano v zemljiškoknjižnem podvložku št.
1308/9, k.o. Šentjur pri Celju, pod oznako
A9, za izklicno ceno: 44.550,00 EUR.
3. Stanovanje št. 13 v izmeri 45,85 m2, v
etaži št. 5 in 1 večstanovanjskega objekta,
na naslovu Ulica Dušana Kvedra 38, Šentjur, vpisano v zemljiškoknjižnem podvložku
št. 1466/14, k.o. Šentjur pri Celju, pod oznako 13.E, za izklicno ceno: 41.265,00 EUR.
4. Stanovanje št. 2 v izmeri 51,45 m2,
v etaži št. 1 večstanovanjskega objekta,
na naslovu Na Lipico 3, Šentjur, vpisano
v zemljiškoknjižnem podvložku št. E-6 B/2
k.o. Šentjur pri Celju, pod oznako B-2, za
izklicno ceno: 52.660,00 EUR.
5. Stanovanje v izmeri 51,10 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Loka 124, Loka
pri Žusmu, stoječi na parc. št. 978/43 stanov. stavba v izmeri 58 m² in travnik v izmeri
223 m², vpisani v zemljiškoknjižnem vložku
št. 330, k.o. Loka pri Žusmu in zunanja dr-

varnica stoječa na parc. št. 978/24, gospodarsko poslopje, v izmeri 9 m², vpisani v vl.
št. 82, k.o. Loka pri Žusmu, za izklicno ceno:
24.700,00 EUR.
6. Stanovanje št. 6 v izmeri 30,85 m2, v
etaži št. 2 večstanovanjskega objekta, na
naslovu Ponikva 48/a, Ponikva, vpisano v
zemljiškoknjižnem podvložku št. 661/11, k.o.
Ponikva, pod oznako 6.E, za izklicno ceno:
34.000,00 EUR.
Vsa predmetna stanovanja so obremenjena z najemnimi razmerji, razen stanovanja pod točko 6. V izhodiščno vrednost
nepremičnin davek na promet nepremičnin
ni vključen.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanj.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini
10% ponujene cene posamezne nepremičnine na transakcijski račun Občine Šentjur
– proračun št. 01320-0100004983, sklic 00
720099, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se
varščina brez obresti vrne najkasneje v 15
dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina
vračuna v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– davčno številko oziroma ID št. za
DDV;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene.
Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev) bo prodajalec pozval k
dopolnitvi ponudb. Po prejemu dopolnjenih
ponudb, bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika.
6. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
7. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse
obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom.
8. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
sklenitve prodajne pogodbe z izbrani ponudnikom.
9. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način
in v roku, določenem v pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto brez izvedbe
posebnega postopka.
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10. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O
najugodnejšem ponudniku bo odločil župan
s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
11. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge.
12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
13. Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti
prodajno pogodbo.
14. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina
zapade v korist prodajalca in velja, da je
kupec odstopil od pogodbe.
15. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnin.
16. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve in
stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni
prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu
celotne kupnine.
V. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na
obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske
stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni
dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17.
ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 19. 11. 2007 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 11. 2007, ob 14.
uri, v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske
dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času
uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
Št. 352-66/2007
Ob-29662/07
Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
na podlagi določil 7. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 29/99,
24/03, 106/05 in 23/07), Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07), sklepa Sveta Mestne občine Slovenj
Gradec z dne 19. 10. 2005 in 4. 9. 2007 ter
Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj
Gradec za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 17/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanj in poslovnih
prostorov v Mestni občini
Slovenj Gradec
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-11, faks 02/881-21-18.

2. Predmet prodaje in cena
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
A) Stanovanjski objekt Vodriž 8a, 2381
Podgorje pri Slovenj Gradcu – stanovanje
št. 1 v izmeri 77,59 m2 (stanovanjska površina 65,54 m2 in terasa 12,05 m2), leto gradnje 2004, identifikacijska številka stanovanja 859-116-001. Vrednost stanovanja z
DDV znaša 63.032,42 EUR (15.218.350,18
SIT).
B) Stanovanjski objekt Ronkova ulica 6, Slovenj Gradec – stanovanje št. 27
v izmeri 59,93 m2 (stanovanjska površina
56,02 m2 in shramba 3,91 m2), leto izgradnje 2006, identifikacijska številka stanovanja 850-2076-27. Vrednost stanovanja z
DDV znaša 65.389,76 EUR (15.670.002,97
SIT).
K stanovanju spada tudi garaža št. 53
v izmeri 20,25 m2, identifikacijska številka
850-2076-53. Vrednost garaže z DDV znaša
15.515,96 EUR (3.718.243,46 SIT).
Skupna vrednost stanovanja in garaže z
DDV znaša 80.905,72 EUR (19.388.246,43
SIT).
C) Poslovni center KaTiCa, Ronkova ul.
4, Slovenj Gradec, II. nadstropje, lokal št.
62 v izmeri 46,87 m2, identifikacijska številka 850-1291-062. Vrednost poslovnega
prostora znaša 33,825 EUR (8.105.823,00
SIT). V ceni ni upoštevan davek na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec.
D) Poslovni center KaTiCa, Ronkova ul.
4, Slovenj Gradec, mansarda, lokal št. 77
v izmeri 33,75 m2, identifikacijska številka
850-1291-077. Vrednost poslovnega prostora znaša 22.235,00 EUR (5.328.395,40
SIT). V ceni ni upoštevan davek na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Varščina: ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo plačati ob
oddaji ponudbe varščino za resnost ponudbe v višini 10 odstotkov vrednosti nepremičnine na TRR Mestne občine Slovenj Gradec
št.: 01312-0100010322, sklic 2001-000. V
primeru odstopa od ponudbe se varščina
ne vrača. Prijav ponudnikov, ki ne bodo plačali varščine v navedeni višini, ne bomo
upoštevali. Plačana varščina bo uspelemu
ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim
ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v
roku 15 dni po končani izbiri.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Za nepremičnino pod 2.A:
Za ponudbe, prispele do prvega roka
za vložitev ponudbe, bodo imeli prednost
pri nakupu stanovanja državljani Republike
Slovenije:
– ki z nakupom rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje;
– imajo stalno prebivališče v Mestni občini Slovenj Gradec;
– so lastniki manjšega stanovanja v
večstanovanjski hiši v Mestni občini Slovenj Gradec in bodo svoje stanovanje pod
enakimi pogoji po ocenjeni vrednosti prodali
Mestni občini Slovenj Gradec.
Prednost pri prodaji stanovanja iz zgornje alineje bo upoštevana, če stanovanje
(glede na ceno, kvaliteto, starost, lokacijo,
lego ter možnost vknjižbe lastninske pravice
na stanovanju) ustreza potrebam Mestne
občine Slovenj Gradec po nakupu neprofitnih stanovanj.
V primeru več popolnoma enakih ponudb, pridobljenih na podlagi postopka
javnega zbiranja ponudb, se izvede javna
dražba.
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Za nepremičnino pod 2.B, 2.C in 2.D:
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
V primeru večjega števila cenovno enakih ponudb za isto nepremičnino, bo komisija s ponudniki opravila dodatna pogajanja
ali bo izvedla javno dražbo.
5. Pisne ponudbe na predpisanem
obrazcu (odvisno za katero stanovanje se
ponudnik prijavlja), ki ga ponudniki dvignejo
na Mestni občini Slovenj Gradec, morajo
vsebovati:
– podatke o ponudniku in morebitnem
dodatnem ponudniku,
– navedbo nepremičnine,
– ponujena cena (za nepremičnino pod
2.B, 2.C in 2.D),
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne smeta biti starejša od 30
dni (za nepremičnino pod 2.B, 2.C in 2.D),
– potrdilo pristojnega davčnega organa o
plačanih davkih in prispevkih (za nepremičnino pod 2.B, 2.C in 2.D),
– potrdilo o državljanstvu,
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10
odstotkov prodajne cene nepremičnine,
– pisna izjava ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje.
Ponudniki, ki bodo uveljavljali prednosti
iz 4. točke pri nakupu nepremičnine pod 2.A
predložijo k ponudbi:
– potrdilo iz gospodinjske evidence ponudnika in morebitnega dodatnega ponudnika,
– najemno oziroma podnajemno pogodbo ali odločbo o dodelitvi stanovanja,
oziroma kupoprodajno pogodbo ali darilno
pogodbo ali sklep o dedovanju ali zemljiško
knjižni izpisek za stanovanje, v katerem biva
ponudnik, če z nakupom stanovanja rešuje
svoj stanovanjski problem,
– kupoprodajno pogodbo ali darilno pogodbo ali sklep o dedovanju ali zemljiško
knjižni izpisek za stanovanje v večstanovanjski hiši v Mestni občini Slovenj Gradec,
če ga namerava pod enakimi pogoji po ocenjeni vrednosti prodati Mestni občini Slovenj
Gradec.
Prijave, ki ne bodo oddane na posebnem obrazcu, se ne bodo upoštevale.
Obrazec je na voljo tudi na spletni strani
Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.
slovenjgradec.si).
6. Drugi pogoji
Nepremičnine so na prodaj po načelu
videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi prenosom lastninske pravice (stroške overitve
pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice
v zemljiško knjigo) nosi kupec.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in
bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
Ponudnik je vezan na dano ponudbo najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
7. Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb bo dne 19. 11. 2007 na sedežu
Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje
ponudb ni javno. Vsi ponudniki bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od
dneva odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik
je dolžan skleniti pogodbo o nakupu nepremičnine v roku 15 dni od prejema obvestila
o izbiri, sicer se šteje, da odstopa od svoje
ponudbe.
8. Način in rok plačila kupnine: izbrani
ponudnik plača kupnino za nepremičnino v
roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogod-
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be oziroma izstavitve računa. Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
kupoprodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini in
za primopredajo nepremičnine.
9. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki
morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin,
št. 352-66/2007 – Ne odpiraj!«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudbe je
ponedeljek, 19. november 2007, do 10. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
do navedenega termina prispele v vložišče
Mestne občine Slovenj Gradec.
10. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane varščine.
11. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah interesenti dobijo na Mestni
občini Slovenj Gradec, kontaktna oseba Edita Dolinšek, tel. 02/881-21-47 in Silva Tomažič, tel. 02/881-21-55.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-29667/07
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07 in 94/07) in Statuta Občine
Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00), Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2007 (Ur. l.
RS, št. 44/07) in letnega programa občinskega stvarnega premoženja za leto 2007,
Občina Cerknica s sedežem v Cerknici, C.
4. maja 53, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo parcel v Štrukljevi vasi
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje so parcele, namenjene
gradnji stanovanjskih hiš in ležijo v naselju
Štrukljeva vas. Za prodajo so namenjene
naslednje parcele:
Parcela št. 1
parc. št. 915/1 sadovnjak v izmeri 471 m2,
stanovanjska stavba v izmeri 80 m2,
parc. št. 144/6 sadovnjak v izmeri
23 m2.
Skupna izmera parcele: 574 m2.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost:
20.850,00 EUR.
Varščina znaša: 2.085,00 EUR.
V ceni ni vračunan 2% davek na promet
nepremičnin.
Parcela št. 2
parc. št. 915/9 gospodarsko poslopje v
izmeri 32 m2, dvorišče v izmeri 362 m2.
Skupna izmera parcele: 394 m2.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost:
9.500,00 EUR.
Varščina znaša: 950,00 EUR.
V ceni ni vračunan 2% davek na promet
nepremičnin.
Parcela št. 3
parc. št. 915/2 sadovnjak v izmeri
509 m2,
parc. št. 144/5 sadovnjak v izmeri
124 m2.
Skupna izmera parcele: 633 m2.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost:
7.600,00 EUR.
Varščina znaša: 760,00 EUR.
V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
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Parcela št. 4
parc. št. 915/3 sadovnjak v izmeri
709 m2.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost:
8.508,00 EUR.
Varščina znaša: 851,00 EUR.
V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
Parcela št. 5
parc. št. 915/4 sadovnjak v izmeri
745 m2.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost:
8.940,00 EUR.
Varščina znaša: 894,00 EUR.
V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
Parcela št. 6
parc. št. 915/5 sadovnjak v izmeri
703 m2.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost:
8.500,00 EUR.
Varščina znaša: 850,00 EUR.
V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
vse k.o. Štrukljeva vas.
Parcele se prodajajo posamično.
Parcele, ki so predmet prodaje, so po
Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana občine Cerknica
(Ur. l. RS, št. 100/04) in Odloku o spremembah in dopolnitvah splošnih ureditvenih
pogojev za občino Cerknica (Ur. l. RS, št.
23/05) namenjene gradnji eno in dvostanovanjskih stavb in stanovanj s kmetijskimi
gospodarstvi.
2. Cena in komunalni prispevek
Izhodiščna cena zemljišč, ki so predmet
prodaje, ne vsebuje 2% davka na promet
nepremičnin pri parceli pod zap. št. 1 in 2,
pri parcelah pod zap. št. od 3 do 6 pa ne
vsebuje 20% davka na dodano vrednost.
Kupec je dolžan pred izdajo gradbenega
dovoljenja Občini Cerknica plačati komunalni prispevek.
3. Rok za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje
do torka, 20. 11. 2007 do 10. ure, na naslov: Občina Cerknica, C. 4. maja 53, 1380
Cerknica, s pripisom: »Ne odpiraj! Za javni
razpis za nakup parcele št.___ (pripišite zaporedno številko parcele iz razpisa) v Štrukljevi vasi.«
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
1. pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki
je predviden za odpiranje prispelih ponudb,
samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz
poslovnega registra Slovenije, fizične osebe
pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
2. fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko,
številko transakcijskega računa;
3. pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa;
4. navedbo nepremičnine, ki je predmet
odkupa;
5. ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede le enako ali višjo ceno od izhodiščne cene določene v razpisu;
6. dokazilo o plačani varščini, iz katerega mora biti razvidno, na katero parcelo

se plačilo varščine nanaša oziroma, če gre
za nakup večjega števila parcel, mora biti
tudi razvidno, za katere parcele je varščina
plačana.
4. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v
torek, 20. 11. 2007, s pričetkom 11. uri, na
Občini Cerknica, Cesta. 4. maja 53, Cerknica, I. nadstropje – sejna soba.
Predstavniki ponudnikov ali njihovih pooblaščencev se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe
bo obravnavala komisija imenovana s strani
župana.
Kot najugodnejša ponudba bo štela cenovno najvišja prejeta pisna ponudba. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več
najugodnejših ponudb, ki se nanašajo na
isto nepremičnino, lahko komisija za izvedbo postopka prodaje opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
5. Način prodaje: nepremičnina je naprodaj po načelu videno-kupljeno.
6. Drugi pogoji:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
državljani Republike Slovenije in državljani
Evropske unije ter pravne osebe s sedežem
v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske
unije.
2. Vsak ponudnik mora plačati varščino
v višini, ki je navedena za vsako parcelo
posebej v prvi točki tega razpisa in jo nakazati na UJP Postojna 01213-0100002563 do
dneva izteka roka, ki je določen za zbiranje
ponudb. Neuspelemu ponudniku bo le-ta
vrnjena brez obresti v 8 dneh po odločitvi
komisije o izbiri, uspelemu ponudniku pa se
bo vštela v kupnino.
3. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
zemljišča umakne, ali jo dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu, v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe
ne vrne.
4. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija
za izvedbo postopka prodaje izloči in o tem
obvesti ponudnika. Ne glede na to določilo
komisija za izvedbo postopka pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, k
dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse
elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe
je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev.
5. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so
sodelovali na javnem razpisu, najkasneje
v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
6. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
prodajno pogodbo najpozneje 15 dneh po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši
ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje v
15 dneh, lahko prodajalec podaljša rok za
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži
njegovo varščino.
7. Občina Cerknica si pridržuje pravico,
da po pregledu in ocenitvi ponudb ne sklene
prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom
oziroma do roka za sklenitev pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
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8. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
prodajne pogodbe.
9. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost oziroma davek na promet
nepremičnin, stroške notarskih storitev in
stroške, ki nastanejo v zvezi s predlogom v
zemljiško knjigo, plača kupec.
10. Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z 20% DDV plačati najkasneje
8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma
izstavitvi računa na transakcijski račun UJP
Postojna 01213-0100002563, sicer se šteje,
da je izbrani ponudnik od nakupa odstopil.
Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s
strani kupca je torej razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Občina
Cerknica obdrži vplačano varščino. Plačilo
kupnine v roku, ki je določen s tem razpisom
je bistvena sestavina pravnega posla.
11. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne
kupnine.
12. Po predhodnem dogovoru je možen ogled parcel, ki so predmet prodaje.
Informacije o ogledu in morebitne druge
dodatne informacije lahko zainteresirani
dobijo na sedežu Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica ali na tel.
01/709-06-10 in 01/709-06-16, vsak delovni dan. Kontaktna oseba: Olga Smodila,
e-mail: olga.smodila@cerknica.si.
Občina Cerknica
Ob-29680/07
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 44., 45., 46. in 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07), 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji
za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS,
št. 67/01) ter Programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Poslovna stavba na Kerenčičevi 3 v
Gornji Radgoni (poslovni prostori geodetske
uprave in sodišča) v velikosti 402,75 m2, na
parc. št. 91, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 273.649,00 EUR.
2. Zemljišče na Kerenčičevi 3 v Gornji
Radgoni (parkirišče za potrebe geodetske
uprave in sodišča) v velikosti 373 m2, na
parc. št. 93, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 20.574,00 EUR.
3. Poslovni prostor na avtobusni postaji v
Gornji Radgoni v velikosti 59,42 m2, na parc.
št. 650/8, k.o. Gornja Radgona, za izhodišč-

no ceno 52.100,00 EUR. Poslovni prostor je
trenutno oddan v najem na podlagi najemne
pogodbe z veljavnostjo do 26. 10. 2017.
4. Objekt stare Osnovne šole Spodnja
Ščavnica v izmeri 310 m2 s pripadajočim
zemljiščem v velikosti 3276 m2, vse na parc.
št. 850/1, k.o. Spodnja Ščavnica, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
57.480,00 EUR. Prednost pri odkupu imajo
ponudniki, ki poleg najugodnejše cene ponudijo najbolj celovit program rekonstrukcije
objekta šole oziroma izgradnje nadomestnega objekta z rokom izgradnje največ dveh let
s predvidenimi dejavnostmi, ki se bodo izvajale v objektu in okrog njega. Pri dejavnostih
imajo prednost mirne poslovne storitvene
dejavnosti namenjene turizmu, športu, rekreaciji, in podobno. Možna je tudi izgradnja
stanovanjskega objekta.
5. Poslovno-stanovanjski objekt Jurkovičeva 21, 23 v Gornji Radgoni v izmeri
318 m2 s pripadajočim dvoriščem v velikosti
186 m2 in gospodarskim poslopjem v velikosti 16 m2, na parc. št. 82/6 in 82/7, obe
k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 61.300,00 EUR. Po
zemljišču poteka dostopna pot do t.i. Fidlerjeve kleti, ki jo uporablja podjetje Radgonske gorice d.d. iz Gor. Radgone. Služnost
dostopa se po odprodaji ohrani, kar se uredi v kupoprodajni pogodbi. Poslovno-stanovanjskega objekta ni možno porušiti, ampak
je dovoljena le rekonstrukcija in prenova
objekta, prednja stran objekta gledano iz
Jurkovičeve ulice pa mora zadržati sedanji
zunanji videz.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje
pa davka na promet nepremičnin ali DDV,
komunalnega prispevka, stroškov izvedbe
in navezave komunalnih naprav in ostale
infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in
telefonsko omrežje ter izdelave tehnične
dokumentacije.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na Podračun pri UJP št.
01229-0100012643, sklic na št. 720000,
– izbrani ponudnik mora v 8 dneh po
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in
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plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za
nepremičnino ponudi višjo ceno.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 12. 11.
2007 do 15. ure na naslov: Občina Gornja
Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, oznako: »Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin – ponudba za
odkup – Ne odpiraj«.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja
Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe
ob 12. uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje
ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s
sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
9. Plačilo kupnine v roku, ki je določen v
četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina
predmetnega javnega zbiranja ponudb za
prodajo nepremičnin.
Vse podrobnejše informacije v zvezi s
predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki
na tel. 02/564-38-38, 031/704-653 – kontaktna oseba Andrej Subašič. Ogled je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Gornja Radgona
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-7/2007/7
Ob-29472/07
V register političnih strank se pod zaporedno številko 76 vpiše politična stranka Zares – nova politika, s skrajšanim imenom
Zares ter s sedežem v Ljubljani, Trg prekomorskih brigad 1. Znak stranke je napis ZARES na pravokotnem polju oranžne
barve Pantone Orange 021 (procesne vrednosti C0%, M50%, Y100%, K0%) z belim
izpisom »zares« z malimi črkami, v črkovni
vrsti PMN Caecilia Heavy.
Kot zastopnik politične stranke Zares
– nova politika se v register političnih strank
vpiše Gregor Golobič, predsednik stranke.
Matična številka politične stranke je:
1030159.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Evidence sindikatov
Št. 02049-1/2005-27
Ob-25394/07
Konfederacija
sindikatov
Slovenije Pergam se poleg dejavnosti, določenih z odločbami tukajšnjega ministrstva št. 121-02-102-4/93 z dne
16. 7. 1993, 121-02-102/93-009 z dne
29. 9. 1999, 121-02-102/93-024 z dne
18. 3. 2002, 121-02-102/93-031 z dne
19. 6. 2003, 121-02-102/93-043 z dne
9. 2. 2004, 121-02-102/93-045 z dne
7. 4. 2004, 02049-1/2005/6 z dne 22. 4.
2005, 02049-1/2005 z dne 10. 7. 2005 in
02049-1/2005 z dne 27. 8. 2007 določi kot
reprezentativni sindikat v dejavnosti centrov
za socialno delo.
Št. 4/31-101-4/2007
Ob-27444/07
Statut Sindikata SKEI Slovenije Sindikat Aha-Emmi d.o.o., Kolodvorska
37A, Slovenska Bistrica, matična številka
225553, ki je bil sprejet na izvršilnem odboru
sindikata Aha-Emmi d.o.o., Slovenska Bistrica, dne 14. 9. 2007, se hrani pri Upravni
enoti Slov. Bistrica pod zaporedno številko
04 z dne 2. 10. 2007.
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence

Št. 306-132/2007-8
Ob-29460/07
Urad RS za varstvo konkurence je 23. 10.
2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
64/07 – UPB-2) odločil, da je koncentracija
družb DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
Dalmatinova ulica 2, Ljubljana in Media
S Communis, d.o.o., Prešernova cesta 7,
1000 Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo
100% lastniškega deleža družbe Media S
Communis s strani družbe DZS, s čimer je
slednja pridobila neposreden nadzor nad
družbo Media S Communis, kar pomeni
koncentracijo v smislu druge alineje drugega odstavka 11. člena ZPOmK. Koncentracija se nanaša na sektor tiskanih in spletnih
medijev in obsega področje prodaje in zakupa medijskega prostora v tiskanih in spletnih
medijih. Na podlagi podatkov iz priglasitve in
drugih dostopnih informacij Urad ugotavlja,
da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije
s pravili konkurence. Koncentracija ne bo
ustvarjala oziroma krepila prevladujočega
položaja, ki bi hkrati pomenil zmanjšanje ali
onemogočanje učinkovite konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3073-9/2002-51
Ob-29461/07
1. Družba Telekom Slovenije, je v časovnem obdobju od 28. 4. 1998 do 11. 2.
2000 zlorabljala prevladujoči položaj na veleprodajnem trgu govorne telefonije (ISDN)
za zagotavljanje ozkopasovnega dostopa

do interneta končnim uporabnikom, s tem,
da je družbi ABM neutemeljeno zavračala
vključitev številke 32-370 iz posebne skupine 0880.
2. Zahteva družbe ABM glede ugotavljanja zlorabe prevladujočega položaja družbe
Telekom Slovenije zaradi zavračanja selitve
zakupljenega voda po pogodbi št. 1485 A
se zavrne.
3. Zahteva družbe ABM glede ugotavljanja zlorabe prevladujočega položaja družbe
Telekom Slovenije zaradi zavračanja vzpostavitve medomrežne povezave se zavrne.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-126/2007-8
Ob-29486/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
23. 10. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu z
drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 64/07; ZPOmK-UPB-2) odločil,
da nameravana pridobitev večinskega kapitalskega deleža v družbi ALPOS industrija
kovinskih izdelkov in opreme, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur s
strani družbe ArcelorMittal Ostrava a.s.,
Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice, Republika Češka, ni podrejena določbam ZPOmK.
Priglašena koncentracija naj bi se izvršila s pridobitvijo večinskega lastniškega
deleža družbe ArcelorMittal Ostrava a.s. v
družbi Alpos d.d. na podlagi prevzemne ponudbe za odkup vseh delnic družbe Alpos.
Prevzemnik v prevzemnem postopku ni pridobil večinskega lastniškega deleža družbe
Alpos, kar bi mu zagotovilo neposreden

nadzor in izvajanje odločilnega vpliva v prevzetem podjetju. Obravnavana transakcija
tako ne predstavlja koncentracije v smislu
drugega odstavka 11. člena ZPOmK, zato
je Urad v skladu z drugim odstavkom 38.
člena ZPOmK izdal odločbo o ugotovitvi,
da koncentracija ni podrejena določbam
ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-133/2007-7
Ob-29870/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
25. 10. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu z
drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 64/07; ZPOmK-UPB-2) odločil, da
ustanovitev družbe Mediji DPD, družba
za načrtovanje in zakup medijev, d.o.o.,
Trubarjeva cesta 79, Ljubljana s strani
družb DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, Dnevnik,
časopisna družba, d.d., Kopitarjeva 2 in
4, Ljubljana, in Pristop Skupina, družba
za komunikacijski management, d.o.o.,
Trubarjeva cesta 79, Ljubljana, ni podrejena določbam ZPOmK.
Priglašena ustanovitev družbe Mediji DPD d.o.o., ki bo dejavna na področju
obratovanja spletnih portalov, ne predstavlja
pridobitve skupnega nadzora družb ustanoviteljic v novoustanovljenem podjetju in s
tem koncentracije v smislu določil 11. člena
ZPOmK, zato je Urad v skladu z drugim
odstavkom 38. člena ZPOmK izdal odločbo
o ugotovitvi, da obravnavana transakcija ni
podrejena določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave gospodarskih družb

Ob-29462/07
Poslovodstvi družb Ljubljanski kabel, telekomunikacijske storitve, d.d., Tivolska 50,
1000 Ljubljana in Dolenjski kabel, družba za
informacijske storitve, d.o.o., Tivolska 50,
1000 Ljubljana, v skladu z določbami 586.
člena ZGD-1 objavljata obvestilo, da sta
dne 10. 10. 2007 predložili sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pogodbo
o pripojitvi hčerinske družbe Dolenjski kabel
d.o.o. kot prevzete družbe v izključni lasti
družbe Ljubljanski kabel d.d. kot prevzemne družbe, ki je bila sklenjena dne 5. 10.
2007.
Delničarjem družbe Ljubljanski kabel d.d.
so v skladu s 586. členom ZGD-1 na voljo
vsi dokumenti o pripojitvi na sedežu družbe
Ljubljanski kabel d.d. v Ljubljani, Tivolska
50.
V skladu z določili drugega odstavka
599. člena ZGD-1 uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe.
Sklepe edinega družbenika prevzete družbe
Dolenjski kabel d.o.o. v zvezi s soglasjem s
pripojitvijo k prevzemni družbi bo družbenik
Ljubljanski kabel d.d. sprejel na naslednji
delovni dan od dneva, ko bo poteklo enomesečno obdobje od dneva objave tega obvestila v Uradnem listu RS.
Delničarje družbe Ljubljanski kabel d.d.
se s to objavo tudi opozarja, da mora v skladu z določbami tretjega odstavka 599. člena
ZGD-1 skupščina prevzemne družbe odločati o soglasju za pripojitev, če delničarji
prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne
družbe, v enem mesecu od dneva zasedanja skupščine prevzete družbe, ki je sprejela
sklep o soglasju za pripojitev, zahtevajo sklic
skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o
soglasju za pripojitev.
Poslovodstvo družb Ljubljanski kabel
d.d. in Dolenjski kabel d.o.o.
Ob-29473/07
Na podlagi drugega odstavka 397. člena
ZGD-1 uprava družbe Esotech d.d., Preloška c. 1, 3320 Velenje objavlja, da je bila
zoper skupščinski sklep št. 3.3.2, sprejet
na 11. seji skupščine z dne 23. 8. 2007, z
vsebino »Skupščina delničarjev ne podeljuje
Upravi družbe razrešnice za poslovno leto
2006«, v zakonskem roku vložena izpodbojna tožba.
Esotech d.d., Velenje
uprava družbe
Marko Škoberne
Ob-29704/07
Direktor družbe EURO PLUS d.o.o.,
Computer Engineering, Ulica Lojzeta Hrovata 4c, 4000 Kranj, z matično številko
5708320 (v nadaljevanju: EURO PLUS
d.o.o.), na podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo:

1. Dne 30. 10. 2007 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kranju, Zoisova
2, 4000 Kranj, predložen Oddelitveni načrt
družbe EURO PLUS d.o.o.
2. Na sedežu družbe EURO PLUS d.o.o.,
Ulica Lojzeta Hrovata 4c, 4000 Kranj, bo od
objave tega obvestila en mesec v času od
8. do 12. ure na vpogled Oddelitveni načrt
družbe EURO PLUS d.o.o. ter Zaključno
poročilo družbe EURO PLUS d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
EURO PLUS d.o.o.
direktor
Zvonko Duplančič
Ob-29845/07
Na podlagi določila 629. člena Zakona
o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Uradni
list RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami) družba Protim Ržišnik Perc d.o.o.,
Delavska cesta 24, 4208 Šenčur, objavlja
obvestilo, da je poslovodstvo družbe dne
1. 6. 2007 sprejelo delitveni načrt v skladu z
določilom 624. člena ZGD-1.
Družbenike in upnike obveščamo, da
imajo v skladu z določilom 629. člena ZGD-1
na sedežu družbe Protim Ržišnik Perc d.o.o.
vsak delavnik med 10. in 12. uro na vpogled
naslednje listine:
– delitveni načrt z dne 1. 6. 2007 s prilogami,
– letna poročila prenosne družbe za poslovna leta 2004, 2005 in 2006,
– zaključno poročilo prenosne družbe na
dan 31. 5. 2007.
Vsakemu družbeniku in upniku bo družba Protim Ržišnik Perc d.o.o. na njegovo
zahtevo, najkasneje naslednji delovni dan
po zahtevi zagotovila brezplačen prepis listin iz prejšnjega odstavka.
Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur
Ob-29849/07
KZ-FIN finančna družba d.d. – v likvidaciji, Ulica Jožeta Jame 12, Ljubljana po
sklepu 10. skupščine družbe z dne 31. 8.
2007 objavlja sklep:
a) Sprejme se sklep o prenehanju družbe in začetku likvidacije družbe v smislu
403. člena Zakona o gospodarskih družbah.
b) Izvede se likvidacija družbe KZ-FIN
finančna družba d.d., s sedežem v Ljubljani, ker ni več ekonomskega interesa delničarjev, da družba nadaljuje z opravljanjem
svoje dejavnosti.
c) Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Matej Golob iz Ljubljane.
d) Upniki so dolžni terjatve prijaviti v roku
30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije, na naslov: KZ-FIN finančna družba d.d. – v likvidaciji, Ulica Jožeta
Jame 12, Ljubljana.

e) Dolžniki likvidacijske družbe se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje
obveznosti.
Likvidacijski upravitelj
Matej Golob

Sklici skupščin
Ob-29463/07
Uprava družbe Založba Obzorja d.d.,
Partizanska c. 3, 2000 Maribor, sklicuje na
podlagi določil statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah
13. sejo skupščine
delničarjev družbe Založba Obzorja d.d.
Skupščina bo potekala dne 6. 12. 2007
ob 9. uri na sedežu družbe v Mariboru, Partizanska cesta 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine z vabljenim
notarjem.
Predlog sklepa:
1. za predsednika skupščine se imenuje
Peter Peče,
2. za preštevalca glasov se imenujeta:
– Renata Lukman,
– Bojan Žigert,
3. seznanitev skupščine z vabljenim notarjem.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2006
in seznanitev s poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za leto 2006 ter
odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo upravi in nadzornemu svetu za
leto 2006, ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2006.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD Ljubljana, tri dni pred dnevom skupščine, oziroma njih zastopniki ali pooblaščenci.
Delničar, njegov pooblaščenec ali zakoniti
zastopnik se lahko udeleži seje skupščine
in uresničuje glasovalno pravico, če je svojo udeležbo pisno prijavil družbi najmanj tri
dni pred sejo skupščine. Prijava naj vsebuje
ime, priimek in naslov delničarja, če se bo
delničar skupščine udeležil po pooblaščencu
ali zakonitem zastopniku, pa tudi originalno
pisno pooblastilo oziroma pravni naslov za
zastopanje. Predlagatelj sklepov k točki 1 in
2 sta uprava in nadzorni svet družbe. Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo
vse delničarje oziroma njih pooblaščence in
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zastopnike, da se oglasijo v prostorih družbe pri preštevalcu glasov vsaj 10 minut pred
zasedanjem skupščine.
Gradivo sestavlja letno poročilo družbe
za leto 2006 in poročilo nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila družbe za leto
2006. Gradivo bo na voljo delničarjem od
dneva objave tega sklica skupščine vsak dan
med 9. in 11. uro na sedežu družbe Založba
Obzorja d.d. Maribor, Partizanska c. 3.
Založba Obzorja d.d.
uprava
direktorica Nevenka Richter Peče
Ob-29676/07
Na podlagi točke 7.6. Statuta družbe
Egoles, d.d. Škofja Loka – gozdarstvo, razrez lesa, tesarstvo, Kidričeva 56, Škofja
Loka, uprava sklicuje
10. sejo skupščine
družbe Egoles, d.d. Škofja Loka,
Kidričeva cesta 56, 4220 Škofja Loka,
ki bo v sredo, dne 5. 12. 2007, ob 11. uri
na sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva
56.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Igor
Pirc, za preštevalca glasov pa Aleš Blasutto
in Marija Porenta.
Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar
Vojko Pintar.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2006.
3. Sprejem sklepa o pokritju bilančne izgube in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa št. 2:
Bilančna izguba v višini 68.264 EUR
(16.359 tisoč SIT) ostane nepokrita.
V skladu z določilom 294. člena ZGD–1
skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2006.
4. Preračun osnovnega kapitala družbe
v EUR.
Predlog sklepa št. 3: zaradi preračuna osnovnega kapitala v EUR, se dosedanji osnovni kapital družbe v znesku
51.399.000,00 SIT v skladu z drugim odstavkom 693. člena ZGD-1 preračuna v
EUR in znaša 214.484,23 EUR.
Predlog sklepa št. 4:
4.1. člen statuta družbe se spremeni,
tako da po spremembi glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
214.484,23 EUR (dvestoštirinajsttisočštiristoštiriinosemdeset 23/100) EUR in je
razdeljen na 51.399 (enainpetdesettisočtristodevetindevetdeset) navadnih imenskih
kosovnih delnic.
Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe, ena delnica daje en glas,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.«
Skupščina v skladu s prvim odstavkom
329. člena Zakona o gospodarskih družbah–1 pooblašča nadzorni svet, da statut
uskladi z izvedenim prehodom osnovnega
kapitala na evre in njegov čistopis predloži
registrskemu sodišču.
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5. Sprejem sklepa o imenovanju člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 6: na predlog nadzornega sveta se z dnem 5. 12. 2007 v nadzorni svet družbe Egoles, d.d. Škofja Loka,
imenuje Valentin Rozman, in sicer do izteka
mandata sedanjemu nadzornemu svetu.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo pri KDD Centralno klirinško depotna
družba, d.d. Ljubljana, ki bodo sami ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na
skupščini najkasneje tri dni pred dnem zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo
hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno
pooblastilo.
Gradivo s predlogi sklepov, vključno z
letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta ter s predlogom spremembe statuta
družbe, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica do dneva
skupščine, in sicer vsak delovni dan od 10.
do 12. ure do dneva skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in obrazloženi. Delničarji morajo sporočiti take nasprotne predloge upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave
sklica.
Egoles, d.d. Škofja Loka
direktor
Darko Ilar
Ob-29679/07
Na podlagi 7.2. točke Statuta družbe Birostroj Computers d.d. Maribor, Mladinska
ulica 3, sklicuje uprava – direktorica družbe
13. redno skupščino
družbe Birostroj Computers d.d.
Maribor,
ki bo dne 4. 12. 2007 na sedežu družbe v
Mariboru, Mladinska ulica 3, v II. nadstropju
s pričetkom ob 13. uri z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave se izvolijo organi
skupščine, in sicer: za predsednika skupščine Milan Gerič, za preštevalca glasov se
izvolita Irena Košar, Mihael Kure.
Na seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa
o delitvi dobička iz poslovnega leta 2006 in
podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2006.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se dobiček iz leta
2006 v znesku 46.414.958,32 SIT razporedi
za pokrivanje izgub iz preteklih obdobij.
Iz dobička se pokriva izguba iz leta
2003.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
3. Uvedba kosovnih delnic in uskladitev osnovnega kapitala zaradi prehoda na
EUR.
Predlog sklepa:
Delnice družbe Birostroj computers d.d.
se pretvorijo v kosovne delnice tako, da
delnica z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT
postane 1 kosovna delnica brez navedbe

nominalnega zneska in se tako 417.248
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT zamenja za 417.248
navadnih imenskih kosovnih delnic.
Osnovni kapital se po tečaju zamenjave
za evro (1 EUR = 239,640 SIT) preračuna
in zaokroži v skladu s pravili zaokroževanja
in znaša 1.741.145,05 EUR. Razlike v zneskih, ki izhajajo iz preračunavanja, se pokrijejo najprej iz nevezanih rezerv iz dobička,
nato iz zakonskih rezerv in drugih vezanih
rezerv in dobička ter nazadnje iz kapitalskih
rezerv, morebitni še obstoječi primanjkljaj pa
se izkaže kot prenesena izguba (prvi odstavek 693. člena ZGD-1).
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki; pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji v korist katerih
bodo tri dni pred izvedbo skupščine, delnice
delniške družbe Birostroj Computers d.d.
Maribor vknjižene v Delniški knjigi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo: delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred pričetkom skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in
pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane
shranjeno v družbi.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu na sedežu
družbe Mladinska ulica 3 v Mariboru, in sicer vsak delavnik od dneva objave sklica
skupščine do zasedanja skupščine med 10.
in 12. uro.
Delničarji lahko sporočijo svoje morebitne nasprotne predloge v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in poslani na sedež
družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne v istih prostorih ob 14. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Birostroj Computers d.d.
uprava
Ob-29697/07
Na podlagi določb 296. člena ZGD-1 in
določb 16. člena Statuta delniške družbe
Riba d.d. Izola sklicuje uprava
2. skupščino družbe
Riba d.d. Izola,
ki bo dne 7. 12. 2007, ob 12.30, na sedežu družbe Riba d.d. Izola, Dantejeva 2.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:
a) za predsednika skupščine se izvoli
Bojan Kenda,
b) za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo
glasovanja po posamezni točki dnevnega
reda se izvoli kot preštevalec Vojko Maver,
c) seji skupščine bo prisostvovala notarka Nana Povšič Ružič.
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2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na večinskega (glavnega) delničarja skladno z določbami 384. člena ZGD-1.
Uprava in nadzorni svet na zahtevo večinskega (glavnega) delničarja predlagata
skupščini sprejem naslednjih sklepov:
a) Delnice vseh preostalih manjšinskih delničarjev družbe Riba d.d. Izola se
prenesejo na Loredana Glaviča, stanujočega v Izoli, Ivana Regenta 19, EMŠO:
1102956500568 kot večinskega (glavnega)
delničarja, v skladu z določbami 384. člena
ZGD-1.
b) Za delnice, ki bodo prenesene na večinskega (glavnega) delničarja, bo večinski
delničar manjšinskim delničarjem plačal denarno odpravnino v znesku 5,58 EUR za
vsako preneseno delnico, v treh mesecih
od dneva vpisa sklepa o prenosu delnic v
sodni register.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Izoli, Dantejeva 2 od dneva
objave sklica do začetka skupščine, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo
na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj tri
dni pred skupščino, to je do vključno 4. 12.
2007. Pooblaščenci delničarjev morajo pri
prijavi za udeležbo in glasovanje na skupščini predložiti tudi pooblastilo za udeležbo
in glasovanje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine ponovno sestane in glasuje
ne glede na število prisotnih delnic (drugi
sklic).
Riba d.d. Izola
uprava družbe
direktor Loredano Glavič
Ob-29699/07
Na podlagi določbe 37. člena statuta SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d., uprava SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d. sklicuje in
vabi delničarje na
17. sejo skupščine
družbe SIJ – Slovenska industrija jekla,
d. d.,
ki bo v torek, 4. decembra 2007 ob 11. uri
na sedežu družbe SIJ – Slovenska industrija
jekla, d. d., Gerbičeva 98, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in zapisnikarja po predlogu
uprave.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta SIJ
– Slovenska industrija jekla, d. d.
Predlog sklepov:
1.) Skupščina ugotavlja, da je Viacheslavu Korchaginu zaradi odstopa s funkcije
člana nadzornega sveta z dnem 19. 7. 2007
prenehala funkcija člana nadzornega sveta
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. in da je
Igor Malevanov dne 25. 10. 2007 podal izjavo, da odstopa s funkcije člana nadzornega
sveta z dnem izvolitve novega člana nadzornega sveta na skupščini SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d.
2.) Skupščina sprejme sklep, da se z
dnem sprejetja tega sklepa za nadomestne
člane nadzornega sveta družbe izvolita
Andrej Zubitskiy in Mikhail Manaenkov, za
mandatno obdobje do 11. 4. 2011.

Utemeljitev predlogov sklepov za izvolitev članov nadzornega sveta, o katerih bo
odločala skupščina, so delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe Ljubljana, Gerbičeva 98, in sicer od 9. do 13. ure
vsak delovni dan, od dneva objave sklica
seje skupščine v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Na zasedanju skupščine družbe lahko
sodelujejo zakoniti zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe pri KDD na dan 29. 11. 2007
in se izkažejo z veljavnim pooblastilom.
Zakoniti zastopniki ali pooblaščenci delničarjev morajo svojo udeležbo na skupščini
pisno najaviti najpozneje do vključno četrtka, 29. 11. 2007 in istočasno tudi deponirati
svoja pooblastila na sedežu družbe.
Če skupščina družbe ob uri sklica ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 12. uri. Ob ponovnem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
predsednik uprave družbe
Tibor Šimonka
Ob-29706/07
Na podlagi 25. člena statuta družbe Razvojni zavod, podjetje za poslovne storitve,
d.d. uprava sklicuje
12. sejo skupščine
Razvojni zavod, podjetje za poslovne
storitve, d.d. Blatnica 1, Trzin,
ki bo v četrtek 6. 12. 2007 ob 15. uri na
sedežu družbe v Trzinu, Blatnica 1, z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat.
– Preštevalca glasov: Gregor Končan,
Ankica Maksimović.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2006 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice upravi
in članom nadzornega sveta za leto 2006.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2006, z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno
leto 2006.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2006 v višini
28.091,35 € se razporedi v druge rezerve
iz dobička.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2007 skupščina imenuje družbo PLUS revizija d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2006 z mnenjem revizor-
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ja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 11. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Razvojni zavod, podjetje za poslovne
storitve, d.d.
uprava družbe
Janez Končan
Ob-29848/07
Uprava prevzemne družbe Adria Capital
Koper, finančni inženiring, d.d., s sedežem
v 6000 Koper, poslovni naslov Pristaniška
ulica 8, skupno z nadzornim svetom družbe,
sklicuje na podlagi 586. člena ZGD-1
sejo skupščine
delniške družbe Adria Capital Koper,
finančni inženiring, d.d.,
s sedežem v 6000 Koper,
poslovni naslov Pristaniška ulica 8,
ki bo dne 3. 12. 2007, ob 12. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe, Pristaniška ulica
8, 6000 Koper in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga naslednji sklep:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v
naslednji sestavi:
– Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik
skupščine, Igor Debernardi, univ. dipl. prav.
ter preštevalca glasov po predlogu uprave.
– Za sestavo notarskega zapisa se potrdi
notar Dravo Ferligoj iz Kopra.
2. Potrditev pogodbe o pripojitvi družbe
SALI FIN, finančne in borzne storitve, d.d.
Ljubljana, s sedežem v 1000 Ljubljana na
poslovnem naslovu Železna cesta 18.
Potrdi se pripojitvena pogodba o pripojitvi družbe SALI FIN, finančne in borzne
storitve, d.d. Ljubljana, s sedežem v 1000
Ljubljana na poslovnem naslovu Železna
cesta 18, k družbi Adria Capital Koper, finančni inženiring, d.d., s sedežem v 6000
Koper, poslovni naslov Pristaniška ulica 8,
z dne 26. 10. 2007.
3. Sklep o dvigu osnovnega kapitala z
izdajo novih delnic po 588. členu ZGD-1.
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Uprava predlaga naslednji sklep:
Zaradi izvedbe pripojitve družbe SALI
FIN, finančne in borzne storitve, d.d. Ljubljana, s sedežem v 1000 Ljubljana na poslovnem naslovu Železna cesta 18 k družbi
Adria Capital Koper, finančni inženiring, d.d.,
s sedežem v 6000 Koper, poslovni naslov
Pristaniška ulica 8, glede česar je skupščina podala soglasje pod predhodno točko
dnevnega reda se osnovni kapital poveča
iz 1.735.144,38 EUR za 472.568,4063 EUR,
tako da znaša po zvišanju 2.207.712,7863
EUR.
Osnovni kapital se zviša z izdajo novih
kosovnih delnic z vrednostjo 4,1729 EUR,
in sicer se izda 113.247 novih kosovnih delnic.
Znesek povečanja osnovnega kapitala
in število novo izdanih kosovnih delnic je
enako znesku in številu delnic, ki jih je treba
zagotoviti delničarjem prevzete družbe zaradi izvedbe pripojitve.
Vplačilo povečanja osnovnega kapitala
se opravi z vložitvijo stvarnega vložka, katerega predmet je celotno premoženje in
obveznosti prevzete družbe.
Upravičenci do novih delnic iz tega sklepa so tiste pravne in fizične osebe, ki bodo
na dan vpisa sklepa o pripojitvi v sodni register vpisani v delniški knjigi prevzete družbe
kot delničarji. Vsak od teh oseb bo upravičen do tistega števila novo izdanih delnic iz
tega sklepa, ki je sorazmerno njegovemu
številu delnic na prevzeti družbi na opisani presečni dan, pomnoženo z menjalnim
razmerjem, ki je bilo določeno v pogodbi o
pripojitvi, to je 1,6178. Če število delnic ni
enako celemu številu, se zaokroži na prvo
nižje celo število.
Nadzorni svet družbe se pooblasti, da
opravi vsa dejanja, ki so potrebna za izvedbo vpisa delnic na upravičence iz tega
sklepa.
4. Sprememba statuta družbe.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
uprava predlaga naslednji sklep:
Nadzorni svet se pooblašča, da:
– uskladi določbe statuta družbe z dvigom osnovnega kapitala in novo izdajo delnic po tem sklepu;
– predsednik nadzornega sveta se izrecno pooblasti za podpis uskladitve sprememb
statuta in za prijavo na sodni register.
5. Izbris poslovnih enot.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
uprava predlaga naslednji sklep:
Izbrišeta se poslovni enoti:
– poslovna enota vpisana pri sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Kopru, vložna
številka 1/858/02, s firmo Elkop - Trgovinsko
podjetje, p.o. Koper, Poslovna enota Postojna, s sedežem Postojna, Cankarjeva 6;
– poslovna enota vpisana pri sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Kopru, vložna
številka 1/858/01, Poslovna enota Nova Gorica, MMP Vrtojba – Šempeter.
Upravo družbe se pooblasti, da izvede
vse potrebne ukrepe za sprovedbo izbrisa
pri pristojnem sodnem registru.
6. Veljavnost sklepov.
Na predlog uprave družbe sprejme skupščina naslednji sklep: sklepi stopijo v veljavo
z dnevom sprejetja na skupščini družbenikov.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in predlaganimi spremembami
statuta je delničarjem na vpogled na sedežu delniške družbe Adria Capital Koper,
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finančni inženiring, d.d., s sedežem v 6000
Koper, poslovni naslov Pristaniška ulica
8, z dne 26. 10. 2007. v tajništvu družbe,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro od
dne 2. 11. 2007 dalje do dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so kot taki vpisani v
delniški knjigi na dan 23. 11. 2007 oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini
in uresničevanje glasovalnih pravic napovedati upravi s priporočenim pismom, ki mora
prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci morajo v istem roku poslati
tudi pisna pooblastila.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če ob
prvem sklicu skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne ob 12.30 na mestu prvega sklica.
Na ponovljenem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.
Adria Capital Koper, d.d.
uprava
Janez Lenarčič
Ob-29871/07
Na podlagi določil 6. točke Statuta delniške družbe IMKO Ljubljana, d.d., uprava
družbe sklicuje
13. skupščino
družbe IMKO Ljubljana, d.d.,
ki bo dne 7. 12. 2007, ob 10. uri, na
sedežu družbe Šlandrova 4, Ljubljana – Črnuče.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov ter seznanitev z navzočnostjo notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Branko Gajšek, za preštevalki
glasov se izvolita Fani Kamnikar in Alojzija
Zver. Skupščini prisostvuje vabljena notarka
mag. Nina Češarek.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2006, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom za leto 2006, s poročilom nadzornega sveta družbe IMKO Ljubljana, d.d. z dne 20. 7. 2007 o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2006 in
pozitivnim stališčem nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno
leto 2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1 Bilančni dobiček, ki po obračunu za leto 2006 znaša 34.073.729,70 SIT
(142.187,15 EUR), ostane nerazporejen,

odločanje o njegovi uporabi se prenese v
naslednje leto.
3.2 Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2006.
4. Prenos delnic preostalih delničarjev
na glavnega delničarja za plačilo denarne
odpravnine.
Predlog sklepa glavnega delničarja:
4.1. Družba Vardebag d.o.o., Dunajska cesta 119, Ljubljana, matična številka:
2224755, (v nadaljevanju: glavni delničar) je
imetnik najmanj 348.397 delnic izdajateljice
družbe IMKO Ljubljana, d.d., ki upoštevajoč
drugi odstavek 384. člena ZGD-1 v povezavi z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1
predstavljajo 92,62-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe IMKO Ljubljana, d.d.
oziroma predstavljajo 92,62-odstotni delež
vseh delnic družbe IMKO Ljubljana, d.d. z
glasovalno pravico.
4.2. Vse delnice družbe IMKO Ljubljana,
d.d., s sedežem Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana-Črnuče, matična številka: 5066947,
katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega delničarja Vardebag d.o.o.,
Dunajska 119, Ljubljana, za plačilo primerne
denarne odpravnine iz točke 4.) tega sklepa
upravičencem iz točke 5.) tega sklepa.
4.3. Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu
delnic na glavnega delničarja v register, pri
Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana poda nalog in sklene pogodbo za
prenos delnic izdajateljice družbe IMKO Ljubljana, d.d., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana-Črnuče z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
4.4. Glavni delničar Vardebag d.o.o. je
dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register upravičencem plačati
denarno odpravnino v znesku 4,18 EUR za
vsako delnico družbe IMKO Ljubljana, d.d.
Denarna plačila se od objave vpisa izključitve do izplačila denarne odpravnine upravičencem obrestujejo po obrestni meri 5%
letno.
4.5. Upravičenci do denarne odpravnine
so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega
pravnega dejstva, je:
a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov – do izplačila
denarne odpravnine upravičena oseba, v
korist katere je bila ta pravica oziroma drugo
pravno dejstvo vpisano na presečni dan za
izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz
drugega odstavka 81. b člena ZNVP-A;
b) v drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot
imetnik delnic na presečni dan za prenose iz
prvega odstavka 81. b člena ZNVP-A.
4.6. Izplačila primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar vršil prek računa, odprtega pri Volksbank
– Ljudski banki d.d., ki je tudi podala izjavo,
da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic
v register manjšinskim delničarjem izplačal
denarno odpravnino za pridobljene delnice
v skladu s tem sklepom.
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5. Pripojitev družbe Vardegag, d.o.o. k
družbi IMKO Ljubljana, d.d.
Predlog sklepa:
5.1. Obravnavanje pogodbe o pripojitvi med družbama IMKO Ljubljana, d.d. in
Vardebag d.o.o. ter odločanje o soglasju k
pripojitvi.
Družba Vardebag d.o.o. se pripoji k družbi IMKO Ljubljana, d.d., s tem da z dnem
vpisa pripojitve v sodni register pri prevzemni družbi, družba Vardebag d.o.o. preneha
obstajati brez likvidacije.
Skupščina delničarjev družbe daje soglasje k osnutku Pogodbe o pripojitvi, ki sta
jo parafirali upravi družb dne 29. 10. 2007.
5.2. Odpoved pravici do izpodbijanja oziroma ugotavljanja ničnosti sklepov skupščine oziroma pogodbe o pripojitvi po 590.
členu ZGD.
Edini delničar se v skladu s prvo točko
drugega odstavka 590. člena ZGD odpoveduje pravici do izpodbijanja oziroma ugotavljanja ničnosti sklepov skupščine oziroma
Pogodbe o pripojitvi in ureditvi medsebojnih
pravic in obveznosti, ki sta jo sklenili upravi
družb.
5.3. Odpoved pravici do uporabe določb
582., 583., prvega in drugega odstavka 586.
člena ZGD.
V skladu s petim odstavkom 599. člena
ZGD se edini delničar odpoveduje uporabi
določb ZGD o poročilu uprave o pripojitvi
(582. člen), o reviziji pripojitve (583. člen) in
o pripravi skupščine (prvi in drugi odstavek
586. člena).
6. Uvedba kosovnih delnic in preračun
osnovnega kapitala iz tolarjev v EUR.
Predlog sklepa:
Skladno določilom 693. in 695. člena
ZGD-1 se zaradi uvedbe evra izvede prehod
nominalnih zneskov delnic iz osnovnega kapitala družbe na evro, tako da se nominalni
zneski delnic preračunajo iz tolarjev v evre
na podlagi najmanjšega nominalnega zneska delnic po tečaju zamenjave (1 EUR 0
239,64 EUR). Pridobljeni znesek se v skladu z zakonom, ki ureja uvedbo evra zaokroži
na dve decimalni mesti. Nominalna vrednost
delnice družbe znaša 4,17 EUR. Osnovni
kapital je vsota tako izračunanih nominalnih zneskov delnic in znaša 1.569.641,96
EUR. Medsebojna razmerja med pravicami
povezanimi z delnicami, in razmerja njihovih
nominalnih zneskov do osnovnega kapitala
ter razmerja glasovalnih pravic v družbi se
zaradi preračuna tolarjev v evre ne spremenijo. Razlika v znesku 1.100,63 EUR,
ki izhaja iz preračunavanja, se razporedi v
kapitalske rezerve.
Družba skladno določilom 172. člena
ZGD-1 uvede kosovne delnice, ki nadomestijo obstoječo obliko delnic z nominalno
vrednostjo 4,17 EUR (1.000,00 SIT).
Zaradi preračuna nominalnih zneskov
delnic in osnovnega kapitala iz tolarjev na
evre ter preoblikovanja nominalnih delnic v kosovne delnice se spremeni statut
družbe.
7. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v obliki čistopisa, ki je sestavni del tega sklepa.
8. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za revizorja za leto
2007 se imenuje družba Renoma d.o.o.,
Ljubljana.
IMKO Ljubljana, d.d.
direktor družbe
dr. Aleš Musar

Ob-29872/07
Na podlagi 7.2. člena Statuta delniške
družbe Labod konfekcija Novo mesto, d.d.
uprava družbe sklicuje
XII. sejo skupščine
delniške družbe Labod konfekcija
Novo mesto, d.d.,
ki bo v petek dne 7. 12. 2007, ob 14. uri,
na sedežu družbe v Novem mestu, Seidlova
cesta 35.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Za predsednika skupščine se izvoli Franc
Gajšek, za preštevalki glasov pa Marjana
Bukovec in Silva Pezelj.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Izbira enotirnega sistema upravljanja
družbe z upravnim odborom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: družba v skladu z določbami drugega odstavka 253. člena ZGD-1 izbere enotirni sistem upravljanja družbe z upravnim
odborom.
3. Sprejem novega statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme nov Statut delniške družbe Labod konfekcija Novo mesto
d.d. v predloženem besedilu.
4. Imenovanje članov upravnega odbora.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina izvoli s šest letnim mandatom
neizvršne člane upravnega odbora predstavnike kapitala za obdobje od 7. 12. 2007
do 6. 12. 2013:
– Irena Bolčič,
– Vinko Krizmanič,
– mag. Primož Šoln.
Plačilo za opravljaje funkcije članov
upravnega odbora se določi v razmerju do
plačila predsednika upravnega odbora, pri
čemer znaša mesečno plačilo predsednika
povprečno bruto plačo v Republiki Sloveniji, plačilo namestnika predsednika znaša
80% plačila predsednika in plačilo članom
znaša 60% plačila predsednika upravnega
odbora.
Za navedena plačila so člani upravnega odbora dolžni opravljati vse dolžnosti,
ki jih predvideva zakon, vključujejo pa tudi
njihovo dolžnost izvedbe rednih tedenskih
kolegijev v družbi z vsemi aktivnostmi, ki so
za to potrebne.
Člani upravnega odbora imajo pravico
tudi do nadomestila stroškov in drugih plačil,
ki jih predvideva zakon.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so vpisani v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD tri
dni pred skupščino, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo. Pisno prijavo je potrebno dostaviti družbi osebno ali s priporočeno
poštno pošiljko najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino, vsaj pol ure pred skupščino
prijavijo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo
glasovnice.
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Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda delničarji
pisno sporočijo upravi družbe v zakonskih
rokih.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delavnik od
10. do 12. ure v tajništvu družbe od dneva
objave tega sklica dalje do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Labod konfekcija Novo mesto, d.d.
uprava
Ob-29997/07
Na podlagi določil prečiščenega besedila
statuta delniške družbe Lipa d.d. Šentjur z
dne 20. 2. 2007 ter v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava
družbe sklicuje
9. skupščino
delniške družbe Lipa trgovska in pro
izvodna družba, d.d.,
ki bo dne 5. 12. 2007 ob 10. uri v prostorih družbe Dobrave 4, 1236 Trzin, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika odvetnika Tomaža Čada in za preštevalko glasov Zagajšek Slavico po predlogu uprave. Skupščini bo prisostvovala
vabljena notarka Irena Florjančič Cirman.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2006 in poročila nadzornega sveta o
rezultatih preveritve letnega poročila družbe
za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se skupščina družbe seznani z letnim poročilom za leto 2006 in
s poročilom nadzornega sveta o rezultatih
preveritve letnega poročila družbe za leto
2006.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ugotovljeni čisti dobiček
poslovnega leta, ki po stanju na dan 31. 12.
2006 znaša 9.500.436,02 SIT / 39.644,62
EUR, ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednje
leto.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe za leto 2006.
5. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
spremeni firma družbe, ki se glasi: EKOPAK, predelava in pakiranje živil, d.d. Skrajšana firma se glasi: EKOPAK, d.d.
5. Obravnavanje in sprejem predloga
Prečiščenega besedila statuta delniške
družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejema Prečiščeno besedilo statuta delniške družbe EKOPAK, predelava in pakiranje
živil, d.d., v katerem se spremenijo firma
družbe, skrajšana firma družbe, popravi pa
se sedež družbe, ki se pravilno glasi: Dobrave 4, 1236 Trzin.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic je, da delničar
prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni
pred skupščino.
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Gradivo za skupščino
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled v prostorih
uprave v Trzinu, Dobrave 4, vsak delovni
dan od prvega naslednjega delovnega dne
od dne objave skupščine od 9. do 12. ure.
Lipa d.d.
uprava družbe

Razširitve dnevnih redov
Ob-29862/07
K dnevnemu redu 2. skupščine delniške
družbe Opalit, poslovne storitve d.d., Savlje
89, 1000 Ljubljana, ki je sklicana na podlagi
pooblastila iz sklepa Okrožnega sodišča v
Ljubljani z dne 15. 10. 2007 za dne 27. 11.
2007, delničarja družbe Opalit d.d., Ljubljana, Franc Gliha in Mitja Jenko v skladu z določilom tretjega odstavka 296. člena ZGD-1
objavljava dodatni točki k dnevnemu redu
2. skupščine delniške družbe Opalit, poslovne storitve d.d., Savlje 89, 1000 Ljubljana,
ki bo v torek, dne 27. novembra 2007 ob 9.
uri, v notarski pisarni notarke Erike Braniselj,
Trg prekomorskih brigad 2, Ljubljana.
Dodatni točki, uvrščeni na skupščino, s
katerima se dopolni dnevni red:
1. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina družbe Opalit d.d. Ljubljana
z dnem skupščine odpokliče člana nadzornega sveta: Janeza Žagarja in Jožeta Jakliča ter se seznani z odstopno izjavo članice
nadzornega sveta Irene Petrič.
2. Skupščina družbe Opalit d.d. Ljubljana
za člane nadzornega sveta z dnem skupščine imenuje Jureta Prebila, Franca Gliho in
Mitjo Jenka.
2. Vložitev tožbe za povrnitev škode.
Predlog sklepa:
1. Zaradi škode, ki je nastala družbi s
tožbo iz točke 3. dnevnega reda rednega
sklica skupščine v Uradnem listu RS dne
26. 10. 2007 in za katero se v predlogu
sklepa te točke predlaga skupščini, da naloži upravi družbe, da jo umakne, se vloži
tožba proti upravi družbe, ki je sprožila tožbo proti družbi Infond Holding d.d. in čla-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nom NS Janezu Žagarju in Jožetu Jakliču
za povrnitev škode družbi. Tožba se vloži,
ker so bili pravočasno seznanjeni z nastankom škode, pa niso pravočasno ukrepali.
Posebnega zastopnika družbe za vložitev
tožbe se zadolži, da toži upravo družbe in
člana nadzornega sveta Janeza Žagarja in
Jožeta Jakliča tudi za vso naknadno ugotovljeno škodo.
2. Zaradi škode, ki je nastala družbi zaradi nepravočasnega sprejema letnega in
revizijskega poročila ter zaradi nepravočasnega sprejema konsolidiranega letnega in
konsolidiranega revizijskega poročila.
3. Za posebnega zastopnika družbe za
vložitev te tožbe skupščina imenuje odvetnika.
Delničarja družbe Opalit d.d.
Franc Gliha
Mitja Jenko

Nasprotni predlogi
Ob-29873/07
Na podlagi že objavljenega sklica 13.
seje skupščine delniške družbe Iskra Mehanizmi d.d. Lipnica (Ur. l. RS, št. 98 z dne
26. 10. 2007) ter sklepa Okrožnega sodišča
v Ljubljani opr. št. 73/2007 z dne 25. 10.
2007, Iskra Mehanizmi d.d. Lipnica objavlja:
Nasprotna predloga, in sicer se nasprotna predloga glasita:
Za predsednika skupščine se izvoli Jurij
Prebil.
Za preštevalca glasov se izvolita Mazi
Matjaž in Janez Erčulj.
Dodatna točka dnevnega reda se glasi:
Skupščina družbe Iskra Mehanizmi d.d.
z dnem skupščine odpokliče Darka Petriča
in Petra Šuleka iz nadzornega sveta, kot
predstavnikov kapitala v nadzornem svetu
družbe.
Skupščina družbe Iskra Mehanizmi d.d.
za člana nadzornega sveta družbe z dne
skupščine imenuje Jureta Prebila in Janeza
Žagarja.
Iskra Mehanizmi d.d. Lipnica
predsednik uprave – glavni direktor
dr. Marjan Pogačnik
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Št. 40-31/2007
Ob-29708/07
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ, Ur. l. RS, št. 80/06),
podjetja: APO vizija d.o.o. Šoštanj, BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Elvel d.o.o. Velenje, Erico Velenje, Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. Velenje, Esotech d.d. Velenje,
Fori d.o.o. Velenje, Fori Tinko d.o.o. Velenje,
Gorenje d.d. Velenje, Komunalno podjetje
Velenje d.o.o., Kovinoplastika Benda d.o.o.
Nazarje, Naravno zdravilišče Topolšica d.d.,
Perspektiva d.o.o. Šoštanj, Premogovnik
Velenje d.d., PUP Velenje d.d., Savinjske
novice d.o.o. Nazarje, Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., sklicujejo
ustanovno skupščino
Savinjsko-šaleške gospodarske
zbornice,
ki bo dne 13. novembra 2007, ob 14. uri,
v Centru Nova, Šaleška cesta 21, Velenje.
Dnevni red:
1. Otvoritev ustanovne skupščine, sprejem dnevnega reda, imenovanje delovnega
predsedstva in organov skupščine (volilne
komisije, zapisnikarja in preštevalca glasov).
2. Ustanovitev Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, sprejem Statuta SŠGZ in
Pravilnika o volitvah v organe SŠGZ.
3. Izvolitev predsednika SŠGZ, članov
upravnega odbora SŠGZ in članov nadzornega odbora SŠGZ.
5. Sprejem sklepa o članarini SŠGZ za
leto 2008.
6. Razno.
Ustanovne skupščine se lahko udeleži
vsaka oseba, ki je v skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih zbornicah ter 2. in 17.
členom predloga Statuta Savinjsko-šaleške
gospodarske zbornice postala član Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice.
Ustanovne skupščine se lahko, razen
zakonitih zastopnikov oseb iz prejšnjega
odstavka, s pisnimi pooblastili udeležijo tudi
njihovi pooblaščenci.
Pravico udeležbe na ustanovni skupščini
in uresničevanja glasovalne pravice imajo
samo tiste osebe, ki bodo do vključno 9. novembra 2007 prijavile svojo udeležbo na
naslov: GZS Savinjsko-šaleška območna
zbornica Velenje, Rudarska cesta 6A, 3320
Velenje ali e-naslov: oz.sasa@gzs.si.
Predlog statuta in druga gradiva za
ustanovno skupščino ter dodatne informacije so bodočim članom Savinjsko-šaleške
gospodarske zbornice na voljo na naslovu
GZS Savinjsko-šaleška območna zbornica
Velenje, Rudarska cesta 6A in na spletni
strani: http://www.gzs.si/slo/regije/ss_oz_
velenje/35936.
Dr. Cvetka Tinauer,
predsednica odbora za ustanovitev
Savinjsko-šaleške
gospodarske zbornice
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Zavarovanja terjatev
SV 669/2007
Ob-29709/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Alenke Ratnik iz Murske Sobote, Kocljeva 14A, opr.
št. SV 669/2007 z dne 25. 10. 2007, je bilo
stanovanje v izmeri 64,15 m2, ki se nahaja v
drugem nadstropju stanovanjske hiše v Murski Soboti, Lendavska ulica 10, stoječe na
parcelnih številkah 319/1 in 319/2, pripisanih
k vložni številki 2670 katastrska občina Murska Sobota, skupaj s sorazmernim deležem
na funkcionalnem zemljišču ter na skupnih
delih in napravah, last dolžnika in zastavitelja
Boštjana Kavčiča, EMŠO 3110973500156,
stanujočega Murska Sobota, Jakobovo naselje 28, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 17. 10. 2007, kupoprodajne pogodbe
z dne 2. 9. 2003, prodajne pogodbe z dne
4. 3. 1998 in kupoprodajne pogodbe z dne
19. 10. 1993, zastavljeno v korist upnice
Nove KBM d.d. Maribor, Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 4, za zavarovanje njenih obstoječih in bodočih terjatev do najvišjega zneska
30.000,00 EUR – maksimalna hipoteka, v
okviru katere je že zavarovana izvršljiva terjatev upnice v višini 12.500,00 EUR skupaj
z vsemi pripadki ter je na tem stanovanju na
podlagi citiranega notarskega zapisa tudi
zaznamovana neposredna izvršljivost terjatve upnice Nove KBM d.d. Maribor, Ulica
Vita Kraigherja 4, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 12.500,00 EUR
skupaj z vsemi pripadki.
SV 1487/07
Ob-29710/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1487/07 z dne 26. 10. 2007,
je stanovanje št. 3, v izmeri 59,60 m2, v
prvem nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Planina 74, Kranj, s št. stavbe 137,
stoječe na nepremičninah parc. št. 191/3,
193/5 in 196/4, vse k.o. Huje, last zastaviteljev Zorana Jovanovića in Cvijete Jovanović, oba stan. Brilejeva ulica 1, Ljubljana ter
Teute Olluri, Beblerjev trg 3, Ljubljana, na
temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne
17. 10. 2007, s prodajalcem IN-TRA.NET
d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banka
Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana,
matična št. 5446546, za zavarovanje njene
denarne terjatve v višini 102.600,00 CHF,
z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega
12 mesečnega Liborja in obrestne marže v
višini 1,50% p.a. ter z zapadlostjo glavnice
terjatve dne 31. 10. 2025.
SV 802/2007
Ob-29711/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 802/2007 z dne 26. 10. 2007,
je bilo enosobno stanovanje št. 11, v tretjem
nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Savska cesta 3, Kranj, ki stoji na zemljišču
parc. št. 397/3 k.o. Kranj, v skupni izmeri
24,70 m2, in obsega sobo, kuhinjo, WC in
shrambo v kleti, last zastaviteljice, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 20. 6. 2007, sklenjene s prodajalcem Sava Medical in storitve,
d.o.o., Škofjeloška cesta 6, Kranj, zastavlje-

no v korist zastavne upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina
4, matična številka 5026237, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 15.060,00 EUR s
pripadki, s fiksno 6,80% letno obrestno mero
ter z zapadlostjo zadnje od anuitet najkasneje dne 18. 11. 2027.
SV 2428/2005
Ob-29712/07
Na podlagi neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-2428/2005 z dne 25. 10. 2005,
opr. št. SV-2835/2006 z dne 25. 10. 2006 in
opr. št. SV-2877/2007 z dne 25. 10. 2007, so
bile nepremičnine – celotno 4. nadstropje v
izmeri 558,26 m2, del 5. nadstropja, in sicer
pisarne št. 509, 510, 511, 512, 520, 521, 523,
524, 525, 526 in 527, v skupni izmeri 219 m2,
s sorazmernim delom skupnih prostorov
5. nadstropja v izmeri 66,08 m2 ter 17 parkirnih mestih v kleti objekta, in sicer št. 13, 14,
15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 38 in 40, vse v objektu na Vurnikovi 2 v
Ljubljani, parc. št. 1796/38, parc. št. 1796/39
in parc. št. 1796/37, vl. št. 2939, k.o. Bežigrad, v lasti zastavitelja LIZ – Inženiring, d.d.,
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Vurnikova 2, matična št. 5145139, na podlagi kupne pogodbe
št. 9/92-DJ-C1 z dne 7. 7. 1992, sklenjene s
prodajalcem Gradis – Gradbeno podjetje Ljubljana p.o., Ljubljana, Gradnikove brigade 11,
zastavljene v korist upnice Abanka Vipa d.d.,
1000 Ljubljana, Slovenska cesta 58, matična
št. 5026024 za zavarovanje denarne terjatve
v višini 200.000.000,00 SIT s pripadki.
SV 318/2007
Ob-29713/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ksenije Košar
Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 318/2007
z dne 25. 10. 2007 je stanovanje številka
003 v izmeri 26,81 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju poslovno stanovanjske
stavbe na naslovu Framska ulica 011, 2000
Maribor, ki stoji na parcelah številka 1652
in 1653/2, vpisanih pri zemljiškoknjižnem
vložku številka 2031 katastrska občina Tabor, katerega lastnica je zastavna dolžnica
Mateja Navodnik, EMŠO 0210974505171,
stanujoča Nad čreto 025, Kamnica, do celote, na podlagi originalne overjene prodajne
pogodbe z dne 20. 9. 2007, sklenjene med
Jasno Trdin, kot prodajalko in zastavno dolžnico, kot kupovalko ter na podlagi originalne overjene kupoprodajne pogodbe z dne
20. 6. 2003, sklenjene med družbo Pošto
Slovenije d.o.o., kot prodajalko in Jasno Trdin, kot kupovalko, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, 2000
Maribor, matična številka 5860580, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
37.100,00 EUR s pripadki.
SV 488/07
Ob-29714/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Berden iz
Ljubljane, Trg OF 13, opr. št. SV-488/07 z
dne 24. 10. 2007, je bilo stanovanje št. 12 v
tretjem nadstropju, v skupni izmeri 63,38 m2,
v stavbi z naslovom Verovškova ulica 41,
Ljubljana, stoječi na parc. št. 786/1, vpisani v vl. št. 1545 k.o. Spodnja Šiška, v lasti

Simone Kuster Lipicer, rojene 19. 6. 1976,
stanujoče Županje Njive 18 C in Teodorja
Lipicerja, rojenega 24. 12. 1974, stanujočega Županje Njive 18 C, vsakogar od njiju do
½, na podlagi kupne pogodbe z dne 16. 11.
1968, potrdila o plačilu celotne kupnine z dne
29. 1. 2003, darilne pogodbe z dne 29. 3.
1989, izjave o prostovoljni odpovedi pravice
uporabe in užitka stanovanja iz darilne pogodbe z dne 18. 3. 2003, pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
z dne 25. 4. 2003, prodajne pogodbe z dne
25. 4. 2003 in kupoprodajne pogodbe z dne
16. 10. 2007, zastavljeno v korist upnice
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta
117, Ljubljana, matična številka 1319175, zaradi zavarovanja denarne terjatve glavnice v
višini 140.549,04 CHF, v eurski protivrednosti
po referenčnem tečaju ECB, veljavnem na
dan plačila obveznosti, s spremenljivo obrestno mero 6 – mesečni CHF Libor + 1,50%
letno, z zapadlostjo zadnje anuitete dne
31. 10. 2022 in z vsemi ostalimi pripadki, kot
izhaja iz notarskega zapisa kreditne pogodbe
št. 122125 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko, opr. št. SV-488/07
z dne 24. 10. 2007 oziroma z odpoklicem
zavarovane terjatve.
SV 489/07
Ob-29715/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Berden iz
Ljubljane, Trg OF 13, opr. št. SV-489/07 z
dne 24. 10. 2007, je bilo stanovanje št. 12 v
tretjem nadstropju, v skupni izmeri 63,38 m2,
v stavbi z naslovom Verovškova ulica 41,
Ljubljana, stoječi na parc. št. 786/1, vpisani v vl. št. 1545 k.o. Spodnja Šiška, v lasti
Simone Kuster Lipicer, rojene 19. 6. 1976,
stanujoče Županje Njive 18 C in Teodorja
Lipicerja, rojenega 24. 12. 1974, stanujočega Županje Njive 18 C, vsakogar od njiju do
½, na podlagi kupne pogodbe z dne 16. 11.
1968, potrdila o plačilu celotne kupnine z
dne 29. 1. 2003, darilne pogodbe z dne
29. 3. 1989, izjave o prostovoljni odpovedi
pravice uporabe in užitka stanovanja iz darilne pogodbe z dne 18. 3. 2003, pogodbe o
uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 25. 4. 2003, prodajne pogodbe
z dne 25. 4. 2003 in kupoprodajne pogodbe z dne 16. 10. 2007, zastavljeno v korist
upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka
1319175, zaradi zavarovanja denarne terjatve glavnice v višini 93.699,36 CHF, v eurski
protivrednosti po referenčnem tečaju ECB,
veljavnem na dan plačila obveznosti, s spremenljivo obrestno mero 6 – mesečni CHF
Libor + 1,50% letno, z zapadlostjo zadnje
anuitete dne 31. 10. 2022 in z vsemi ostalimi pripadki, kot izhaja iz notarskega zapisa
kreditne pogodbe št. 122124 in sporazuma
o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko,
opr. št. SV-489/07 z dne 24. 10. 2007 oziroma z odpoklicem zavarovane terjatve
SV 637/07
Ob-29716/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št.
SV 637/07 z dne 12. 10. 2007, je bilo tri-
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sobno stanovanje št. 1, v stanovanjski hiši
Platiševa 25, Cerkno, zgrajeni na parceli št.
464/3 k.o. Cerkno, z identifikacijskim znakom 2344-1-201, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih delih in napravah
ter zemljišču, solast dolžnice in zastaviteljice
Mojce Lipužič Moravec, Platiševa ulica 13,
Cerkno, EMŠO 2203976505498, do polovice ter zastavitelja Jerneja Moravca, Platiševa ulica 13, Cerkno, EMŠO 1509973500507,
do polovice, kupljeno s kupoprodajno pogodbo dne 18. 5. 2006, overjeno pri notarju Andreju Rozmanu v Idriji, pod opr. št.
OV 365/06, dne 19. 5. 2006, zastavljeno v
korist upnice – banke Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka
5026024, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 20.856,00 EUR s pripadki.
SV 324/2007
Ob-29717/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 324/2007 z dne
26. 10. 2007, so poslovni prostori – pisarna
številka 013, v izmeri 12,42 m2, pisarna številka 014, v izmeri 26,94 m2, pisarna številka
015, v izmeri 33,37 m2, pisarna številka 020,
v izmeri 22,67 m2, pisarna številka 019, v
izmeri 20,84 m2, ki se nahajajo v tretjem
nadstropju poslovne stavbe na naslovu Partizanska cesta 030, 2000 Maribor, ki stoji
na parceli številka 1151 in parceli številka
1152/2, katastrska občina Maribor-Grad, katerih lastniki so zastavni dolžniki Melita Gorše Pihler, EMŠO 0509977505186, stanujoča
Kajuhova ulica 053, 2310 Slovenska Bistrica, do 1/3 od celote, Gabrijela Gorše, EMŠO
0111947505013, stanujoča Apostlova ulica
003, Pekre, 2341 Limbuš, do 1/3 od celote
in Jurij Gorše, EMŠO 2003939500320, stanujoč Apostlova ulica 003, Pekre, 2341 Limbuš, do 1/3 od celote, na podlagi originalne
overjene prodajne pogodbe z dne 17. 10.
2007, sklenjene med Petek Leonom, kot
prodajalcem in zastavnimi dolžniki, kot kupci, originalne overjene kupoprodajne pogodbe z dne 21. 6. 2000, sklenjene med družbo
Safe Invest-mreža d.o.o., kot prodajalko in
Petek Leonom, kot kupcem, originalne overjene prodajne pogodbe z dne 21. 9. 1999,
sklenjene med družbo Finanz leasing d.o.o.
Maribor – v stečaju, kot prodajalko in družbo Safe Invest-mreža d.o.o., kot kupovalko, originalne overjene prodajne pogodbe z
dne 10. 1. 1995, sklenjene med družbo SGP
Konstruktor p.o. Maribor, kot prodajalko in
družbo Finanz leasing d.o.o. kot kupovalko,
originalne overjene kupoprodajne pogodbe
z dne 11. 7. 2000 sklenjene med Erjavec
Hugom, kot prodajalcem in Petek Leonom,
kot kupcem, originalne overjene prodajne
pogodbe z dne 27. 1. 1995, sklenjene med
družbo SGP Konstruktor p.o. Maribor, kot
prodajalcem in Erjavec Hugom, kot kupcem,
originalne overjene kupoprodajne pogodbe
z dne 11. 7. 2000, sklenjene med Erjavec
Marjano, kot prodajalko in Petek Leonom,
kot kupcem, originalne overjene prodajne
pogodbe z dne 27. 1. 1995, sklenjene med
družbo SGP Konstruktor o.p. Maribor, kot
prodajalcem in Erjavec Marjano, kot kupovalko, originalne overjene kupoprodajne
pogodbe z dne 26. 8. 2000, sklenjene med
Langerholc Marijo in Langerholc Mirkom, kot
prodajalcema ter Petek Leonom, kot kupcem in originalne overjene prodajne pogodbe z dne 26. 4. 1995, sklenjene med družbo
SGP Konstruktor o.p. Maribor, kot prodajalcem ter Langerholc Marijo in Langerholc

Mirkom, kot kupcema, zastavljeni v korist
Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 004,
2000 Maribor, matična številka 5860580, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 85.000,00 EUR s pripadki.
SV 242/2007
Ob-29718/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Frančiške Persea
Cetin iz Mozirja, opr. št. SV – 242/2007 z
dne 26. 10. 2007, je bilo stanovanje številka
1 v 1. nadstropju, na naslovu Stritarjeva cesta 3, pošta Velenje, stanovanje se nahaja v
stavbi z identifikacijsko številko 2353–3260
k.o. Velenje, stoječi na parceli št. 1948/1 k.o.
Velenje, s solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih, napravah in s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem stanovanjske hiše na naslovu Stritarjeva cesta
3 v Velenju, ki je v lasti kreditojemalca in
zastavitelja Koce Murteza, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 126/2007-KP
z dne 21. 8. 2007, sklenjene med PV Invest,
Naložbe, urejanje okolja, geodetske storitve
d.o.o. in Koco Murtez, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 54.339,00 EUR,
s končnim rokom vračila 31. 10. 2037 in s
pp, v korist zastavne upnice Banke Koper
d.d., Pristaniška 14, pošta Koper, matična
številka 5092221.
SV 1075/07
Ob-29719/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 1075/07
z dne 25. 10. 2007, je bila nepremičnina
z identifikacijsko številko 2636-3874-128,
stanovanje v skupni izmeri 13,69 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Linhartova cesta 92, 1000 Ljubljana, ki stoji na parc. št.
1379, k.o. Bežigrad, pridobljena na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 22. 10. 2007,
last Bele Adrović, iz Ljubljane, Ižanska cesta 442 D, zastavljena v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št.
5860571, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 24.500, EUR s pp.
SV 1087/07
Ob-29720/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 1087/07
z dne 26. 10. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 8 v tretjem nadstropju, v skupni
izmeri 77,40 m2, v stanovanjski stavbi na
naslovu Ulica talcev 7, Ljubljana, stoječi na
parc. št. 314/1 k.o. Poljansko predmestje,
pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 24. 1. 1992 in
zemljiškoknjižnega dovoljenja z dne 16. 9.
1992, last Petra Ronchija, iz Ljubljane, Ulica
talcev 7, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št.
5860571, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 101.538,00 CHF s pp.
SV 1088/07
Ob-29721/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 1088/07
z dne 26. 10. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 8 v tretjem nadstropju, v skupni
izmeri 77,40 m2, v stanovanjski stavbi na
naslovu Ulica talcev 7, Ljubljana, stoječi na
parc. št. 314/1, k.o. Poljansko predmestje,
pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 24. 1. 1992 in
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zemljiškoknjižnega dovoljenja z dne 16. 9.
1992, last Petra Ronchija, iz Ljubljane, Ulica
talcev 7, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št.
5860571, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 101.538,00 CHF s pp.
SV 857/07
Ob-29722/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 857/07 z dne 26. 10.
2007, je bila nepremičnina, in sicer dvosobno stanovanje številka 2a, s pritiklinami, v
skupni zmeri 62,50 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju stanovanjskega bloka L-4, na naslovu Mengeš, Zavrti 36, prej Slamnikarska 27, stoječega na parcelni številki 130/4,
stanovanjska stavba v izmeri 324 m2, ki je
pripisana k vložku št. 2480 k.o. Mengeš,
katerega solastnika sta vsak do ene idealne
polovice zastavitelja Viktor Loparić in Alojzija Loparič, in sicer na podlagi kupne pogodbe z dne 20. 9. 1990 ter dveh aneksov z
dne 11. 11. 1991 in 16. 11. 1993, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d.,
Ljubljana, Cesta v Kleče 15, MŠ 2211254,
v zavarovanje kreditne denarne terjatve v
višini 120.000,00 EUR s pripadki.
SV 1493/07
Ob-29842/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1493/07 z dne 26. 10. 2007,
je enosobno stanovanje št. 21, v izmeri
47,17 m2, v tretjem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Preska 18, Tržič, s št.
stavbe 227, stoječe na nepremičnini parc.
št. 591/17 k.o. Tržič, last zastavitelja Boštjana Oblaka, Šentjošt 70, Horjul, na temelju
prodajne pogodbe, sklenjene dne 22. 10.
2007, s prodajalcema Brankom Repincem
in Majo Repinc, oba stan. Laški rovt 14,
Bohinjska Bistrica, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje njene denarne
terjatve v višini 17.000,00 EUR, z obrestno
mero 6,60% letno ter z zapadlostjo glavnice
terjatve dne 31. 10. 2012.
SV 754/07
Ob-29847/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 754/07 z dne 29. 10. 2007, je
stanovanje št. 34, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe v Kranjski Gori,
Čičare 13, stoječe na parc. št. 387/5 k.o.
Kranjska Gora, v skupni izmeri 30,00 m2,
last zastavitelja Igorja Razorška, Senožeti
82, Dol pri Ljubljani, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 9. 10. 2007, sklenjene s prodajalcem Cvetinom Adamovićem, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 90.000,00 EUR s
pripadki.
SV 1824/2007
Ob-29863/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1824/2007 z
dne 26. 10. 2007, je bila nepremičnina, parcela številka 2665/18, v izmeri 120,00 m2,
z na njej zgrajeno vrstno hišo z oznako
H2.1, v Mariboru, Makedonska ulica 063,
ki je pripisana pri vložni številki 3090, katastrska občina Pobrežje, katere lastnika
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sta zastavitelja Natalija Prašnički, EMŠO
2005967505276, stanujoča Maribor, Makedonska ulica 063, do 3/4 in solidarni porok
ter plačnik in zastavitelj Stojan Lupinšek,
EMŠO 2707965500069, stanujoč Maribor,
Makedonska ulica 063, do 1/4, na podlagi
prodajne pogodbe opr. št. SV 601/2004 z
dne 18. 6. 2004 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 24. 6. 2004, pogodba pa je bila
sklenjena s prodajalcem Tehnoles - Inštalaterstvo in suhe gradnje Andrej Kupčič s.p.
oziroma fizično osebo Kupčič Andrejem, rojenim 3. 8. 1968, stanujočim Maribor, Ulica
Šantlovih 020, zastavljena v korist upnice
Raiffeisen banke d.d., Slovenska ulica 17,
2000 Maribor, matična številka 5706491, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 85.000,00 EUR s pripadki.
SV 671/2007
Ob-29864/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Alenke Ratnik iz Murske Sobote, Kocljeva 14A, opr. št.
SV 671/2007 z dne 26. 10. 2007, je bilo stanovanje v izmeri 70,70 m2, ki se nahaja v drugi etaži stavbe s številko 215, del stavbe 5,
na naslovu Šalovci 164a, ob čemer je sama
stavba, v kateri se stanovanje nahaja, vpisana v zemljiško knjigo pod označbo 215.ES,
stoječe na parcelni številki 8291/2, pripisani k
vložni številki 1007, katastrska občina Šalovci, skupaj s sorazmernim deležem na funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih in napravah, do celote, last dolžnika in zastavitelja
Aleksandra Ajleca, EMŠO 1807978500116,
stanujočega Murska Sobota, Mala nova ulica
4, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
8. 10. 2007 ter notarskega zapisa opr. št.
SV 371/2003 z dne 6. 8. 2003, z vsebovano
kupno pogodbo, zastavljeno v zavarovanje
izvršljive denarne terjatve upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, matična številka
5026237, v višini 30.500,00 EUR, skupaj z
vsemi pripadki.
SV 1573/2007
Ob-29865/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 1573/2007 z dne
29. 10. 2007, je stanovanje št. 2/I v izmeri
83,88 m2, v stavbi v Mariboru, Ul. Vita Kraigherja 22 – parc. št. 1764/1, k.o. Maribor
Grad, last Jocić Dragija, stan. Maribor, Ul.
Vita Kraigherja 22, na temelju prodajne pog.
št. 372-03-767/1997-121 z dne 5. 4. 2005,
zastavljeno v korist Banke Sparkasse d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
109.500,00 CHF s pp.
SV 745/2007
Ob-29874/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosuplja, Taborska c. 4, opr. št. SV 745/2007
z dne 24. 10. 2007, je bilo stanovanje v
izmeri 68,81 m2, v stanovanjski hiši na naslovu 1290 Grosuplje, Partizanska cesta, ki
stoji na parc. št. 1526, pripisani vl. št. 794,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
k.o. Grosuplje –naselje, last zastaviteljice
Zdenke Hribar, EMŠO 0308952505135, Ponova vas 7B, 1290 Grosuplje, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice – Bank, Bilčovs-Hodiše-Škofiče, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, Bilčovs/Ludmannsdorf
33, Republika Austria, matična št. 1868063,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
50.000,00 EUR, s pripadki.
SV 758/2007
Ob-29875/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve notarke Danice Hojs iz
Gornje Radgone z dne 29. 10. 2007, opr. št.
SV 758/2007, je na 1/20 nepremične – parc.
št. 787/3, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni, pod vložno št.
675, k.o. Gornja Radgona, nepremičnini, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi – stanovanje v
Mladinski ulici 14, 9250 Gornja Radgona,
v 2. nadstropju in je označeno s št. 11/1,
ki bo predvidoma vpisano v podvložek št.
897/11, k.o. Gornja Radgona, nepremičnina 11.E last zastavnega dolžnika Küzmič
Milana, davčna številka 62859064, EMŠO
2402958500457, Kocljeva 7, 9250 Gornja
Radgona, do celote, zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve v znesku 46.000,00
EUR, s pogodbeno obrestno mero 6,80% letno. Efektivna obrestna mera (EOM) kredita
je izračunana v skladu s 17. členom Zakona
o potrošniških kreditih, znaša 7,19% letno. V
izračun EOM so vključeni stroški nadomestila za sklenitev kreditnega posla in predvideni stroški obresti. Rok porabe kredita je do
28. 11. 2007, vračilo kredita pa se izvaja v
dobi vračanja – 240 mesecev oziroma najpozneje do 28. 11. 2027. Začetna mesečna anuiteta, evidenčno izračunana na dan
odobritve kredita dne 24. 10. 2007, znaša
351,14 EUR, z vsemi stroški in pripadki, ter
zamudnimi obrestmi vse v korist upnice SKB
banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična
številka 5026237.
SV 1093/07
Ob-29876/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 1093/07
z dne 29. 10. 2007, je bilo enosobno stanovanje št. 4 v pritličju, v izmeri 30,58 m2,
v stanovanjski stavbi na naslovu Celovška
cesta 502, Ljubljana, stoječi na parc. št.
1714, k.o. Vižmarje, pridobljeno na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 24. 10. 2007,
last Dragice Bilavčić, Lokev 197, Lokev, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična št.
5026024 za zavarovanje denarne terjatve v
višini 48.100,00 EUR s pp.
SV 1129/07
Ob-29998/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 1129/07, DK 91/07 z dne
29. 10. 2007, je bilo dvosobno stanovanje

št. 4, v I. nadstropju stanovanjskega bloka
na naslovu Miklošičeva ulica 1 C, Domžale,
ki stoji na parceli št. 4022/3, k.o. Domžale,
skupaj s pripadajočo kletjo, v skupni izmeri 64,15 m2, last kreditojemalke in zastaviteljice Lovšin Mojce, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 17. 10. 2007, sklenjene z
Marjeto Vodlan, zastavljeno v korist upnice Volksbank - Ljudske banke d.d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana, matična številka
5496527, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 185.000,00 CHF s pripadki.
SV 333/2007
Ob-29999/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ksenije Košar
Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 333/2007
z dne 29. 10. 2007, je stanovanje številka
002, v izmeri 85 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske stavbe na naslovu Radvanjska cesta 061, 2000 Maribor, ki stoji na
parceli številka 80/5 vpisani pri zemljiško
knjižnem vložku številka 1818, katastrska
občina Spodnje Radvanje, katerega lastnika sta zastavna dolžnika Slaček Drago, EMŠO 0410963500401, stanujoč Ulica Kraljeva 003, 2000 Maribor in Polonca
Slaček, EMŠO 1702968505317, stanujoča
Ulica Kraljeva 003, 2000 Maribor, vsak do
1/2 od celote, na podlagi originalne overjene prodajne pogodbe (brez številke) z dne
26. 9. 2007, sklenjene med Bali Robertom
kot prodajalcem in zastavnima dolžnikoma
kot kupcema, prodajne pogodbe (brez številke) z dne 21. 12. 1996, sklenjene med Abder Rahim Darinko kot prodajalko in Bali Robertom kot kupcem, ter prodajne pogodbe z
dne 18. 11. 1991, sklenjene med Mariborsko
Livarno Maribor, kot prodajalko in Abder Rahim Darinko kot kupovalko, zastavljeno v
korist Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta
058, Ljubljana, matična številka 5026024,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 53.000,00 EUR s pripadki.
SV 886/07
Ob-30021/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 886/07 z dne 25. 10.
2007, je bilo trisobno stanovanje št. 10 v
izmeri 72,16 m2, v 4. etaži, s pripadajočo
kletjo št. 10 v izmeri 1,70 m2 in shrambo
št. 10 v izmeri 4,77 m2, katerega je lastnik
Koren Andraž, roj. 26. 10. 1973, Pot na Bistriško planino 10, Tržič, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi z identifikacijsko številko 00594, na naslovu Cankarjeva ulica 4,
4240 Radovljica, ki stoji na parc. št. 303/4,
k.o. Radovljica, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem v višini 507/10000, na
skupnih prostorih, delih in napravah ter pripadajočim zemljiščem, zastavljeno v korist
Abanke Vipa d.d., 1000 Ljubljana, Slovenska cesta 58, identifikacijska številka (MŠ)
5026024, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 50.000,00 EUR s pp, z zapadlostjo
31. 10. 2027.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 87/2006
Os-29464/07
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 87/2006 sklep z
dne 3. 10. 2007:
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: Jelen, Gostinsko podjetje d.d.,
Mestni trg 2, Slovenske Konjice in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno
poravnavo dne 3. 10. 2007.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
tri razrede, kot sledi:
Razred A: Terjatve ločitvenih upnikov po
60/2. členu ZPPSL in po drugi točki prvega
odstavka 47. člena, katerega položaj se tudi
po potrditvi načrta finančne reorganizacije
ne spremeni.
Razred B: Terjatve zaposlenih po 60/2.
členu ZPPSL na katere prisilna poravnava
nima pravnega učinka in se obravnavajo
kot stroški postopka (prednostni upniki po
160/2. členu ZPPSL).
Razred C: Vsem ostalim navadnim upnikom dolžnik ponuja 60% poplačilo terjatev
v roku treh let od pravnomočnosti sklepa o
potrjeni prisilni poravnavi.
Obrestna mera v obdobju od začetka postopka prisilne poravnave, če je ta pravnomočno potrjena, do poplačila znaša 0%.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, sta
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 3. 10. 2007 je postal pravnomočen dne
19. 10. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 10. 2007
St 20/2007
Os-29465/07
1. To sodišče je s sklepom, St 20/2007,
z dne 9. 10. 2007, začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Stadij, družba za
projektiranje in inženiring čistilnih naprav
in ostalih hidrotehničnih objektov, d.o.o.,
Tržaška cesta 50A, Postojna, matična številka 5708257, šifra dejavnosti 74.204.
2. Vse upnike, katerih terjatve so nastale
do 9. 10. 2007, pozivamo, naj sodišču v 30
dneh po tej objavi prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora biti podana z obrazloženo vlogo v dveh izvodih, v katerih je navedena
pravna podlaga terjatve in njega višina. K
prijavi morajo biti priložena dokazila o ob-

stoju terjatve in o njeni višini. Upniki, ki imajo
terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v tej
valuti in navedejo njeno višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan 9. 10. 2007. Upniki, katerih
terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg višine
glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in
zamudne), obračunane do 9. 10. 2007.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po četrtem in petem odstavku 43. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka za prijavo
terjatev.
4. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Samo Hladnik, Rozmanova 4, Koper.
5. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
– Prema, d.o.o., proizvodnja, storitve, trgovina, Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 14;
– Gradišče gradbeno podjetje d.o.o. Cerknica, Cesta 4. maja 80, Cerknica;
– Proinženiring Podjetje za inženiring
d.o.o. Nova Gorica, Kidričeva 9a, Nova Gorica;
– Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana;
– Boštjan Žakelj, Savinje 11, Hruševje,
kot predstavnik delavcev.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 9. 10. 2007.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 10. 2007
St 53/2005
Os-29466/07
To sodišče vabi upnike na narok za
obravnavanje osnutka glavne razdelitve v
stečajnem postopku nad dolžnikom Zelcom, storitve in trgovina, d.o.o. – v stečaju, Vojkovo nabrežje 30, Koper, ki bo dne
11. 12. 2007 ob 9. uri v razpravni dvorani št.
130/I tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek glavne
razdelitve na sodišču v sobi 208/II – desno,
med uradnimi urami sodišča, to je v ponedeljek in petek od 9. do 12. ure in v sredo od 9.
do 12. ure ter od 14. od 16.30.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 10. 2007
St 62/2005
Os-29467/07
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase v stečajnem
postopku nad dolžnikom MD TIM, gradbeništvo, d.o.o. – v stečaju, Srakovlje 13,
Kranj, bo dne 28. 11. 2007 ob 14. uri v sobi
014 (klet) tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno razdelitev v času uradnih ur v stečajni
pisarni – soba št. 6 (pritličje) tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 10. 2007
St 120/2007
Os-29468/07
To sodišče, Maribor, Sodna ulica 14,
obvešča upnike, da je bil sklep o potrditvi
prisilne poravnave nad dolžnikom W & G
podjetje za proizvodnjo strojev in opreme Maribor d.o.o., Maribor, Sokolska uli-

ca 60, opr. št. St 17/2007 z dne 3. 7. 2007
razveljavljen, zato razpisuje nov narok za
prisilno poravnavo in obravnavanje predloga
za ustavitev postopka upnika Adriana Corsija, ki bo dne 13. 12. 2007 ob 9. uri v sobi št.
253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 10. 2007
St 24/2005
Os-29469/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Natura Herbika, družba za razvoj,
naravi prijaznih tehnologij, d.o.o., Lendavska ulica 3, Murska Sobota – v stečaju
(davčna številka 62209035, matična številka
1617656) se v skladu z drugim odstavkom
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 10. 2007
Lik 33/2007
Os-29474/07
To sodišče je s sklepom Lik 33/2007 dne
22. 10. 2007 zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Zavod za farmacijo in
preizkušanje zdravil, Ptujska ulica 21,
Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2007
St 165/2007
Os-29475/07
To sodišče je s sklepom St 165/2007
dne 22. 10. 2007 ustavilo postopek prisilne poravnave in začelo stečajni postopek
nad dolžnikom SCT International Podjetje
za gradbeništvo in inženiring d.d., Slovenska c. 56, Ljubljana, davčna številka
705610087.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,57 EUR ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave, se šteje, da
so prijavljene tudi v stečajnem postopku.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 28. 1. 2008, ob 11. uri, v razpravni dvorani št. II, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 10. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2007
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St 120/2007
Os-29476/07
To sodišče je s sklepom St 120/2007 dne
24. 10. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Zavese Tabernik, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Liparjeva 24,
Mengeš, matična številka 5803217, davčna
številka 82823618, št. reg. vl. 12376300.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maks Gale iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 € in največ 158,57 € ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-8450084029 (sklic
na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 1. 2008, ob 10.30, v razpravni dvorani št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 10. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2007
St 125/2007
Os-29477/07
To sodišče je s sklepom St 125/2007
dne 24. 10. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Podor, Storitveno podjetje d.o.o., Ljubljana, Vojkova cesta 63,
matična številka 2135698, davčna številka
57275831.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Artič iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,57 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 14. 1. 2008, ob 12.15, v razpravni dvorani št. V, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 10. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2007
Ppn 108/2007
Os-29478/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Samo Količ s.p., S-PRINT,
Gabrsko 11a, Trbovlje, za dne 10. 12.
2007, ob 13.20, v prostorih tukajšnjega
sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. I.
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Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
10, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2007
St 99/2004
Os-29479/07
To sodišče je s sklepom St 99/2004 dne
17. 10. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Gear Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Bukovčeva ul. 12a,
Domžale.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2007
St 67/2007
Os-29480/07
To sodišče je s sklepom St 67/2007 dne
17. 10. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Bar Strelček Mateja Dimitrijević
s.p., Murnova ul. 3, Kamnik, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2007
St 15/2006
Os-29481/07
To sodišče je s sklepom St 15/2006 dne
22. 10. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Dema - Deli d.o.o. Trzin – v
stečaju, Kidričeva ul. 9, Trzin.
Terjatev stečajnega dolžnika do Trnik Petra in Bajt Blanke v višini 41.729,26 EUR, ki
se vodi v pravdnem postopku pod opr. št.
VIII Pg 119/07, se prenese na upnika Impakta d.d. Ljubljana v celoti.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2007
St 35/2004
Os-29482/07
To sodišče je dne 24. 9. 2007 s sklepom,
opr. št. St 35/2004 v smislu drugega dostavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Pisani mlin gostinstvo, trgovina, posredništvo in storitve
ter gradbeništvo d.o.o., Janežovci 7 – v
stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 9. 2007
St 25/2007
Os-29483/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 25/2007 sklep z dne 24. 10.
2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
M & P Knjigovodstvo in svetovanje, Peter
Sedovnik s.p., Kidričeva cesta 57, Velenje – v stečaju (matična številka: 1280228,
ID št. za DDV: SI44117132), se zaključi, v
skladu z dol. 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok za preizkus terjatev, razpisan za dne

28. novembra 2007 ob 13. uri, soba št.
236/II tukajšnjega sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: M & P Knjigovodstvo in svetovanje, Peter Sedovnik s.p.,
Kidričeva cesta 57, Velenje – v stečaju (matična številka: 1280228, ID št. za DDV:
SI44117132), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 10. 2007
St 38/2007
Os-29487/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 38/2007 sklep z dne 24. 10.
2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
K & S, Proizvodno in trgovsko podjetje
d.o.o., Stari trg 32, Slovenske Konjice – v
stečaju (matična številka: 5479711, ID št.
za DDV: SI52519970), se zaključi, v skladu
z določbami 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok za preizkus terjatev, razpisan za dne
28. novembra 2007 ob 9. uri, soba št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: K & S, Proizvodno
in trgovsko podjetje d.o.o., Stari trg 32, Slovenske Konjice – v stečaju (matična številka: 5479711, ID št. za DDV: SI52519970), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 10. 2007
St 36/2007
Os-29488/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 36/2007 sklep z dne 24. 10.
2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: OLGIS IN – Poslovne storitve Olga Gorlov
s.p., Kidričeva cesta 57a, Velenje – v stečaju (matična številka: 1473611, ID št. za
DDV: SI19720700), se zaključi, v skladu z
dol. 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok za preizkus terjatev, razpisan za dne
28. novembra 2007 ob 8.30, soba št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objave tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: OLGIS IN – Poslovne storitve Olga Gorlov s.p., Kidričeva
cesta 57a, Velenje – v stečaju (matična številka: 1473611, ID št. za DDV: SI19720700),
iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 10. 2007
St 85/2005
Os-29501/07
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom: Rogaška Crystal, Hotelirstvo
in turizem d.o.o., Ulica talcev 1, Rogaška Slatina – v stečaju, razpisuje narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
stečajne mase, ki bo dne 5. decembra 2007,
ob 9. uri, v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča, Prešernova 22.
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Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z dol. 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 117.724,94 € (od tega za
rezervacijo 3.694,27 € in za poplačilo upnikov 114.030,67 €).
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 19,5234%;
kar vse je natančno v skladu z dol. 163.
člena ZPPSL, razvidno iz osnutka glavne
razdelitve (A163/1-8), ki je sestavni del tega
oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
– A163/1-8) na oglasni deski tukajšnjega sodišča, v času uradnih ur sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 10. 2007
St 11/2007
Os-29648/07
1. Nad dolžnico Splošna kmetijska zadruga Podvelka z.b.o., Ožbalt 69, Ožbalt,
se začne likvidacijski postopek.
2. Odslej se firma dolžnice glasi Splošna
kmetijska zadruga Podvelka z.b.o. – v likvidaciji, Ožbalt 69, Ožbalt.
3. Za likvidacijskega upravitelja se postavi mag. Radovan Triplat iz Kotelj 94, Kotlje.
4. Upnike pozivamo, da lahko svoje terjatve prijavijo likvidacijskem senatu v roku
dveh mesecev šteto od dneva objave tega
oklica o začetku likvidacijskega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih skupaj
z dokazili o utemeljenosti terjatve, ter jo kolkovati s sodno takso v višini 2% od vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj 7,93
EUR in največ do vrednosti 158,57 EUR
(2.000 točk).
5. I. narok za preizkus terjatev bo dne
16. 1. 2008 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
6. Dolžnike likvidacijske dolžnice pozivamo, da takoj poravnajo svoje obveznosti.
7. Oklic o začetku likvidacijskega postopka zoper dolžnico Splošno kmetijsko zadrugo Podvelka z.b.o., Ožbalt 69, Ožbalt, je bil
nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča
dne 25. 10. 2007.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 10. 2007
St 31/2007
Os-29649/07
To sodišče je dne 24. 10. 2007 s sklepom, opr. št. St 31/2007 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Marsel, trgovsko
in proizvodno podjetje d.o.o., Pobrežje
164/a – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 10. 2007
St 46/2002
Os-29650/07
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
P.A.R. Podjetje za proizvodnjo in trženje
d.o.o. – v stečaju, Otiški vrh 25/a, Dravograd, se zaključi v skladu z določili 169.
člena ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 10. 2007

St 23/99
Os-29651/07
To sodišče je s sklepom St 23/99 dne
23. 10. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Eurofood d.o.o., Šmartinska c. 154, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2007
Ppn 38/2007
Os-29652/07
To sodišče je s sklepom opr. št. Ppn
38/2007 z dne 5. 10. 2007 potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med dolžnikom KIK Kemijska industrija Kamnik, d.o.o., Kamnik,
Fužine 9 in njegovimi upniki.
Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom KIK Kemijska industrija Kamnik, d.o.o.,
Kamnik, Fužine 9, in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne
1. 10. 2007.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal plačati:
– upnikom iz 1. razreda (razred dobaviteljev in drugih nezavarovanih upnikov) terjatve v višini 20% ugotovljenih terjatev na dan
30. 4. 2007 z 1% letnimi obrestmi od 30. 4.
2007 do dneva plačila v roku 1 leta od pravnomočnosti sklenjene prisilne poravnave,
– upnikom iz 2. razreda (terjatve države
iz naslova davkov in prispevkov) terjatve
v višini 20% ugotovljenih terjatev na dan
30. 4. 2007 z 1% letnimi obrestmi od 30. 4.
2007 do dneva plačila v roku 1 leta od pravnomočnosti sklenjene prisilne poravnave,
obveznosti iz naslova zamudnih obresti, ki
so se natekle od neplačanih davkov in prispevkov do dneva začetka prisilne poravnave, pa se odpustijo,
– upnikom iz 3. razreda (privilegirani upniki – delavci) terjatve v ugotovljeni
glavnici najkasneje v roku treh mesecev od
pravnomočnosti sklenjene prisilne poravnave z 1% letnimi obrestmi od 30. 4. 2007 do
dneva plačila,
– upnikom iz 4. razreda (privilegirani
upniki – obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje) v višini ugotovljene glavnice v roku
treh mesecev od pravnomočnosti sklenjene
prisilne poravnave z 1% letnimi obrestmi od
30. 4. 2007 do dneva plačila,
– upnikom iz 5. razreda (izločitveni upniki), za katere se položaj tudi po potrditvi
prisilne poravnave ne spremeni, njegove
terjatve v višini 100% in
– upnikom iz 6. razreda, ki so pristali na
spremembo terjatev v bodoče deleže dolžnika, bodo terjatve poplačane s konverzijo v
bodoče deleže dolžnika.
Ugotovi se, da je upnik iz 6. razreda BB
Trading, Trgovina in storitve, d.o.o., Murska
Sobota, Plese 9, svojo terjatev do dolžnika
zamenjal v lastniški delež.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 30. 4. 2007 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
prilogi tega sklepa v stolpcih »priznano skupaj«, ki je sestavni del izreka sklepa.
Dolžnik je dolžan izplačati upnikom iz
1. in 2. razreda ugotovljene terjatve v roku
enega leta v višini, ki izhaja iz priloge (»predlog poplačila«), upnikom iz 3. in 4. razreda
ugotovljene terjatve v roku treh mesecev v
višini, ki izhaja iz priloge sklepa (»predlog
poplačila«), upnikom iz 5. razreda pa nespremenjeno prijavljeno terjatev.
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Ugotovi se, da bo terjatev upnika iz 6.
razreda z dnem pravnomočnosti tega sklepa zaradi konverzije v lastniške deleže prenehala.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
1. 10. 2007. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 23. 10.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2007
St 75/2007
Os-29653/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Spona, podjetje za trgovino,
storitve in inženiring d.o.o., Limbuška
cesta 2, Limbuš, ki se vodi pri tukajšnjem
sodišču pod opr. št. St 75/2007 za dne 3. 12.
2007 ob 13.15, v sobi št. 253/II tukajšnjega
sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem
sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2007
St 8/97
Os-29654/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/97
z dne 23. 10. 2007 zaključilo stečajni postopek nad podjetjem Pomurka trženje d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Leningrajska 27, ker
so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 10. 2007
St 83/2007
Os-29655/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Bigrad, visoke in nizke gradnje
ter druge storitve d.o.o., Kolodvorska ulica 37d, Slovenska Bistrica, ki se vodi pri
tukajšnjem sodišču pod opr. št. St 83/2007
za dne 10. 12. 2007 ob 9.30, v sobi št. 253/II
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem
sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2007
St 203/2004
Os-29850/07
To sodišče je s sklepom St 203/2004
dne 25. 10. 2007 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Alva Commerce, d.o.o.,
Ljubljana – v stečaju, Leskoškova 11,
Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2007
St 66/2007
Os-29851/07
To sodišče je s sklepom St 66/2007 dne
25. 10. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Motive zastopstvo, trgovina, posredovanje d.o.o., Devova ulica
13a, Ljubljana, matična št. 5555264, vložna
št. 10480800 se zaključi.
Dolžnik se o pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2007

Stran

7240 /

Št.

100 / 2. 11. 2007

St 19/2007
Os-29852/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 19/2007 z dne 19. 10. 2007, da se stečajni postopek nad dolžnikom Gusar, družba za gostinstvo in turizem d.o.o., Obala
20/a, Portorož, začne in se takoj zaključi.
Občini Piran se brez prevzema obveznosti izroči premoženje dolžnka, in sicer
kratkoročne poslovne terjatve v znesku
1.443,83 EUR (346.000,00 SIT), kot izhaja
iz podatkov iz bilance stanja dolžnika na dan
31. 12. 2006.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 10. 2007
St 21/2007
Os-29853/07
Sklep tukajšnjega sodišča, opr. št.
St 31/2003 z dne 24. 10. 2006, s katerim je
bil stečajni postopek nad družbo Alumetal,
Družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o.,
Ravne 19, Sv. Anton, Pobegi, zaključen
in terjatve dolžnika do njegovih dolžnikov
prenesene na dolžnikovega upnika Hydo
Bulding System, s.p.a., Omago, Italija, je
bil v celoti razveljavljen s sklepom Višjega
sodišča v Kopru, opr. št. Cpg 161/2007 z
dne 15. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 10. 2007
St 87/2007
Os-29854/07
1. Likvidacijski postopek nad likvidacijskim dolžnikom Remm Hanžič & Co.
d.n.o., Podjetje za trgovino, gostinstvo
in storitve d.n.o. – v likvidaciji, Prešernova ul. 24, Maribor, se ustavi.
2. Na podlagi notarskega zapisa opr. št.
Sv 1369/07 z dne 16. 10. 2007 likvidacijski
dolžnik izjavlja:
– da so vse obveznosti do zaposlenih
poravnane v celoti,
– da so poplačane vse obveznosti družbe in tako družba nima neporavnanih obveznosti,
– da edina družbenica Rebeka Hanžič,
roj. 22. 3. 1972, stanujoča Prešernova ul.
24, Maribor, prevzema vse obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
3. Zoper navedeni sklep je dopusten
ugovor v 15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 10. 2007
St 120/2006
Os-29855/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Strugarstvo Breznik d.o.o. – v stečaju, Špindlerjeva 30, Slovenska Bistrica
– v stečaju, Maribor, 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 22. 10. 2007
St 69/2006
Os-29856/07
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Trbušič Mio s.p. Avtoprevozništvo, Ulica Staneta Rozmana 6, Murska
Sobota, davčna št. 74045067, matična št.
5254654000, se po 169. členu Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 10. 2007
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St 8/94
Os-29857/07
Stečajni postopek, začet s sklepom stečajnega senata, opr. št. 8/94 z dne 30. 12.
1994, nad dolžnikom Keramix Industrija
keramičnih izdelkov p.o. Volčja draga, z
matično številko 5095077, se zaključi.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register tukajšnjega sodišča pri vl. št. 1/00489/00.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 10. 2007

Izvršbe
In 338/2006
Os-27785/07
V izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v
Celju, opr. št. In 06/338, upnika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, proti
dolžniku Žnidarec Igorju, Loka pri Žusmu,
je izvršitelj dne 20. 3. 2007 opravil rubež
nepremičnine, enosobnega stanovanja št.
22, s pripadajočimi kletnimi prostori v izmeri
38,75 m2, v mansardi zgradbe Na Pečovje 4, Štore, katera stoji na parc. št. 1274,
vl. št. 972, k.o. Teharje. Rubež ima pomen
zaznambe izvršbe s katero je pridobil upnik
zastavno pravico na nepremičnini.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 10. 2007
In 82/2004
Os-27634/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju opr. št. In 82/2004 z dne
16. 4. 2004, je bila v izvršilni zadevi upnika
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Puhova
ulica 10, Ptuj, zoper dolžnika Letonja Miroslava, Arbajterjeva ulica 7, Ptuj, zaradi
izterjave 309,64 EUR (74.203,00 SIT) s
pp, po izvršitelju Aljošu Valentu zarubljena
nepremičnina, stanovanje št. 18, ki ni vpisano v etažni lastnini, na Arbajterjevi ulici 7,
na Ptuju, v 4. nadstropju večstanovanjske
hiše, ki je vpisana pod vložno številko 614,
k.o. Krčevina pri Ptuju, parcelna številka
576/2.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 4. 10. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 73/2007
Os-27429/07
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom
Dn št. 73/2007 z dne 23. 5. 2007, na predlog
Ljerke Benčič, Cesta komandanta Staneta
17, Litija, začelo se postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine - pogodbe o
prodaji in nakupu stanovanja z dne 13. 2.
1978, sklenjene med prodajalcem GIP Beton Zasavje, Zagorje ob Savi ter kupcema
Jakobom Brumnom in Dojo Brumen, oba
stan. Grbinska cesta 1, Litija, z dne 13. 2.
1978.
Predmet prodaje po tej listini je stanovanje št. 17 v izmeri 60,67 m2, ki se nahaja v
III. nadstropju večstanovanjske hiše z naslovom Cesta komandanta Staneta 17 v Litiji,
z ident. št. stavbe 448.ES, stoječe na parc.
št. 127/18 in 127/25, k.o. Litija. Po odločbi
GURS ima predmetno stanovanje ident. št.
18.E površino 63,48 m2 - stanovanjska raba

in je vpisano v z.k. vl. št. 1639/18, k.o. Litija,
sodni okraj Litija, v korist in na ime Občine
Litija, Jerebova 14, Litija, do 1/1 skupne
lastnine in Mercator Kmetijsko gozdarske
zadruge, Valvazorjev trg 3, Litija, do 1/1
skupne lastnine.
Po izjavi predlagateljice se je navedena
listina izgubila.
Na navedeni nepremičnini se predlaga vknjižba lastninske pravice na ime
predlagateljice Ljerke Benčič, EMŠO
2405952505413, stan. Cesta komandanta
Staneta 17, Litija, do 1/1.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 2. 10. 2007
Dn 13569/2000
Os-25991/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Vladislava Grbića in
Nevenke Grbić, oba Vojkova 7, Ljubljana,
ki ju zastopa odvetnik Aksentije Ristič iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini - podpritličju, ki ima sobo, kuhinjo, shrambo, predsobo in stranišče, vpisano pod 1/IIIa, v vl. št. 1547, parc. št. 1074,
k.o. Bežigrad, dne 5. 7. 2007, pod opr. št.
Dn 13569/2000, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 27. 1. 1988,
sklenjene med Bernik Barbaro in Bernik Karmen ter Droljc Polono.
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 druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2007
Dn 13954/2007
Os-26597/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Zorke Miladinović,
Šifrerjeva 14, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini parc. št.
2239/60, k.o. Stožice, dne 4. 9. 2007, pod
opr. št. Dn 13954/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 22. 4.
1993, sklenjene med Občino Ljubljana Bežigrad, Ljubljana, Linhartova 13, kot prodajalcem in Miladinović Zorko, kot kupovalko, za nepremičnino parc. št. 2239/60, k.o.
Stožice.
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
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2007
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Amortizacije
N 727/2007
Os-27786/07
Na predlog predlagateljice Jasne Fanedl,
stan. Betnavska 69, Maribor bodo razveljavljene delnice na ime predlagateljice pri KRS
Tabor d.d., Maribor, št. I-A-10354-I-A-10356,
št. glasov 3, po potrdilu KRS z dne 21. 11.
2006, če jih v 60 dneh od te objave nihče
ne pokaže sodišču ali ne ugovarja zoper
njihovo razveljavitev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I P 472/2001
Os-24963/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Andreji Fašun, v pravdni zadevi tožeče
stranke Darka Sekule, Trg padlih borcev 2A,
Rakek, zoper toženo stranko, Franca Arbija, Kerhartice 64, 40721 Česka Kamenice,
Češka Republika, sedaj Češka Kamenice,
5. kvetna 733, zaradi vrnitve posojila 4.100
DEM, dne 5. 9. 2007 sklenilo:
začasni zastopnik Marko Rajčevič, odvetnik v Ljubljani, postavljen toženi stranki s sklepom z dne 5. 4. 2004, opr. št.
I P 472/2001, se razreši dolžnosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2007
I 3088/2006
Os-27792/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Franca Runovca, Ob Savi 54,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Marko Schulz,
Vojkova 63, Ljubljana, proti dolžnici Milomirki Tepič, Topniška 70, Ljubljana, zaradi
izterjave 3.373,20 EUR s pp, sklenilo:
Alič Slava, odvetnica v Ljubljani, se razreši kot začasna zastopnica v izvršilni zadevi opr. št. I 2006/3088.
Dolžnici Milomirki Tepič, Topniška 70,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, postavi začasna zastopnica Avsec Biserka, Dalmatinova 2, Ljubljana
(po seznamu začasnih zastopnikov, ki se
nahaja v tajništvu oddelka, ki je na vrsti za
postavitev).
Začasna zastopnica bo dolžnico zastopala vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2007
I 231/2007
Os-28109/07
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije, Ljubljana, zoper dolžnika Antona Štruca, Dobrova 39, Portorož, zaradi izterjave
2.384,96 EUR s pp, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 231/2007 postavi odvet
nik Davorin Kranjc iz Kopra.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 9. 2007
P 198/2006
Os-27795/07
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Mileni Šteharnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, zoper
toženo stranko Mevludina Ibralića, katerega prebivališče je neznano, zaradi plačila 738,70 EUR (prej 177.023,00 SIT), dne
11. 6. 2007 sklenilo:
toženi stranki Mevludinu Ibraliću se postavi začasna zastopnica, odvetnica Joža
Konečnik, Francetova cesta 4, Slovenj Gradec, katera bo toženo stranko zastopala v
pravdni zadevi opr. št. P 198/2006, vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 6. 2007

Oklici dedičem
D 632/2004
Os-26029/07
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Francu
Sušniku, roj. 25. 11. 1896, umrlem 31. 7.
1979, nazadnje stanujočem General Paz
2339, Fiorito, Provinca Buenos Aires, Argentina.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato nastopi zakonito dedovanje. Ker dedičev prvega dednega reda ni, so kot dediči II. dednega reda poklicani k dedovanju njegovi
bratje in sestre oziroma potomci že umrlih
bratov in sester. Ker sodišču ni znano bivališče zapustnikovih bratov Miha Sušnika
in Jaka Sušnika oziroma njunih potomcev
in zapustnikovih sester Frančiške Sušnik,
Marije Sušnik, Irene Sušnik in Pavle Sušnik
oziroma njihovih potomcev, niso znani, živeli
pa naj bi v tujini.
Na podlagi določbe 206. člena Zakona o
dedovanju sodišče poziva zgoraj navedene
oziroma njihove naslednike oziroma vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 9. 2007
D 559/2006
Os-27207/07
Berta Mrak, roj. 9. 7. 1933, upokojenka,
državljanka Republike Slovenije, vdova, nazadnje stanujoča Hrastje 14, Kranj, je dne
18. 7. 2006 umrla in ni zapustila oporoke.
Do dediščine imajo pravico njeni trije sinovi Matjaž Mrak, Branko Mrak in Mirko
Mrak.
Ker sodišču ni znano bivališče njenega
sina Mirka Mraka, naj se ta priglasi sodišču
v enem letu od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča.
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Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 9. 2007

Oklici pogrešanih
N 23/2007
Os-27787/07
V nepravdnem postopku za razglasitev
za mrtvo Heleno Bak, hčer Marije, roj. Valenčič, roj. 10. 5. 1860, na Jurščah, nazadnje stanujočo na Baču 128, 6250 Ilirska
Bistrica, za katero se predvideva, da je umrla, vendar listinskega dokaza o njeni smrti
ni, se poziva vse, ki kaj vedo povedati o
življenju ali smrti pogrešane Helene Bak,
da v roku 3 mesecev od objave tega oklica
to sporočijo sodišču ali skrbnici Ljubi Uljan,
Zabiče 30/b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo
sodišče po izteku navedenega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Predlagatelj postopka je Anton Kirn, Bač
11, Knežak.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 4. 10. 2007

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 69/2007
Os-29867/07
Pri tukajšnjem sodišču je bil 2. 10.
2007 vložen predlog za sodni preizkus
menjalnega razmerja – določitev primerne
odpravnine, ki bo glavni delničar Aktiva
Holding B. V. Zuidplein 156 WTC H-19,
1077 XV Amsterdam plačal manjšinskim
delničarjem za prenesene delnice, saj je
po mnenju predlagatelja odpravnina, v višini 6,26 EUR za eno delnico, določena na
skupščini Aktiva Invest, Holdinška družba
d.d., Ljubljana dne 1. 8. 2007, ni primerna.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tretjem odstavku 605. člena ZGD-1
lahko v enem mesecu od objave obvestila
o vložitvi tega predloga vložijo svoje predloge za določitev primerne odpravnine,
po poteku tega roka takšnega predloga ni
dopustno vložiti.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2007
Ng 52/2007
Os-29868/07
Pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
opr. št. Ng 52/2007 je bil vložen predlog
za sodni preizkus denarne odpravnine z
ozirom na sklep skupščine družbe Izoterm
Plama d.d., Podgrad 17, Podgrad, z dne
12. 2. 2007, da se na predlog glavnega delničarja Aspra, Poslovno svetovanje d.o.o.
Ljubljana, delnice manjšinskih delničarjev
prenesejo na glavnega delničarja. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. točke tretjega odstavka 605. člena Zakona o gospodarskih družbah, lahko v enem mesecu od
objave tega obvestila vložijo svoje predloge
za sodni preizkus denarne odpravnine. Po
poteku tega roka predloga za sodni preizkus denarne odpravnine ni več dopustno
vložiti.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1120/2007
Rg-26595/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Erioni Gradnja, podjetje za
gradbeništvo d.o.o., s sedežem v Postojni, Kidričevo naselje 14, matična številka
1993348, vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/06888/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika 8. 6. 2007.
Družbenik Ajdini Šefat, stanujoč v Postojni, Nova vas 1, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da so urejena vsa
razmerja z delavci in da prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe Eriori Gradnja, podjetje za gradbeništvo d.o.o. po njenem prenehanju postane premoženje edinega družbenika.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 9. 2007

vpisana na reg. vl. št. 1/04798/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Božjak Marija, Dragočajna 28, Smlednik.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 9. 2007
Srg 2061/2007
Rg-28205/07
Družba Jern, trgovina in proizvodnja
s stroji za plastiko in plastičnimi izdelki,
d.o.o., s sedežem Laze 18 b, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/07344/00, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
Plestenjak Jerneja, Zgornje Bitnje 81, Žabnica.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 10. 2007

Srg 817/2007
Rg-26596/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Lila, izdelava pletenin in trgovina, d.o.o., s sedežem v Kopru, Vena Pilona 7, matična številka 5731852, vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/03877/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 22. 5. 2007.
Družbenik Mihić Damir, stanujoč v Kopru,
Vena Pilona 7, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe in da družba nima neporavnanih zapadlih obveznosti do tretjih, da
družba nima zaposlenega nobenega delavca, torej so urejena vsa razmerja z delavci
in da solidarno prevzema obveznost plačila
vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe do upnikov po objavi izbrisa družbe iz
sodnega registra.
Po poplačilu vseh obveznosti ter izbrisa
družbe iz sodnega registra, se preostalo
premoženje, terjatve in morebitne obveznosti prenesejo na družbenika Mihić Damirja
v celoti.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 9. 2007

Srg 7248/2007
Rg-20215/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Finance-TM, finančni inženiring in druge storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Bratovševa ploščad 18, ki jo zastopa odvetnik Andrej Simonič iz Ljubljane,
objavlja sklep:
družba Finance-TM, finančni inženiring in druge storitve, d.o.o., Ljubljana,
Bratovševa ploščad 18, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
31. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Juršić Zlatko, Dravska 13,
Otok Virje, Republika Hrvaška, 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 1809/2007
Rg-25997/07
Družba Vita-Tis, d.o.o., trgovina in storitve, Žiri, s sedežem Loška cesta 3, Žiri,

Srg 8377/2007
Rg-21654/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja

za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Olje
in plin, podjetje za poslovne dejavnosti,
d.o.o., Beethovnova ulica 12, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba Olje in plin, podjetje za poslovne
dejavnosti, d.o.o., Beethovnova ulica 12,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 22. 6. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Adriatic Partners Limited,
Mill Mall, p.o. Box 964, Road Town, Torotola, Britanski deviški otoki, 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 12. 7. 2007
Srg 8580/2007
Rg-24049/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Šičeri
d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
Šičeri, gradbeništvo d.o.o., Dunajska
cesta 106, Ljubljana, reg. št. vl. 1/41483/00,
matična številka 2074141, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z
dne 29. 6. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenika družbe sta Fatmir Spahija,
Rahovec, Zatriqi, Kosovo, Srbija in Shyqiri
Spahija, Orahovac, Drenovac b.š., Kosovo,
Srbija, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedena družbenika.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. člena 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 25. 7. 2007
Srg 11457/2007
Rg-27641/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
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iz sodnega registra družbe MO–DE d.o.o.
Podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino,
Cesta Borisa Kidriča 3, Zagorje, ki jo zastopa odvetnica Milena Lukmar iz Zagorja ob
Savi, Kidričeva 3, objavlja sklep:
družba MO–DE d.o.o., Podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, Cesta Borisa Kidriča 3, Zagorje, reg. št. vl.
1/38789/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 21. 9.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Anžič Tomo Ferdinand, Cesta zmage 18, Zagorje, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1 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 3. 10. 2007
Srg 9401/2007
Rg-27642/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Horvat in Horvat
d.n.o., Ul. Polonce Čude 11, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Horvat in Horvat, Tekstilni pro
izvodi in šivilstvo d.n.o., Ljubljana, Ul.
Polonce Čude 11, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 30. 12.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Horvat Helena, Trg na
stavbah 13, Litija in Horvat Klavdija, Srednje Gameljne 27, Ljubljana - Šmartno, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. 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 3. 10. 2007
Srg 11542/2007
Rg-27643/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Betecom d.o.o.,
Smlednik, Smlednik 60 a, ki jo zastopa notarka Zupančič Meta, objavlja sklep:
družba Betecom trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Smlednik, Smlednik
60 a, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 24. 9. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Bogdan in Sandra Turnšek, oba st. Cviblje 26, Trebnje, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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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
396. in 397. 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 3. 10. 2007

z dne 5. 10. 2007, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Juratić Zvonimir.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dneh 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 9. 10. 2007

Srg 10749/2007
Rg-27647/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Posredništvo
D-Vices d.o.o., Ljubljana, Celovška 161,
objavlja sklep:
družba Posredništvo D-Vices d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 161, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
5. 9. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Simeonov Dragan, Ljubljana, Celovška 161, 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
396. in 397. 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 3. 10. 2007

Srg 719/2007
Rg-27431/07
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Kook Kociper & Co., pro
izvodnja, predelava in trgovina d.n.o.,
Beltinci, Gančani 174/e, reg. št. vl.
1/02064/00, matična številka 5828449, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča
v Murski Soboti, preneha po skrajšanem
postopku brez likvidacije.
Družbenika Kociper Franc, Beltinci, Gančani 174/e in Kociper Jožefa, Beltinci, Gančani 174/e izjavita, da so poplačane vse
obveznosti družbe Kook Kociper & Co., pro
izvodnja, predelava in trgovina d.n.o., Beltinci, Gančani 174/e in da so urejena vsa
razmerja z delavci družbe.
Družbenika Kociper Franc, Beltinci, Gančani 174/e in Kociper Jožefa, Beltinci, Gančani 174/e, 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 1. 10. 2007

Srg 11340/2007
Rg-27648/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Demles, d.o.o.,
Dob pri Domžalah, Rača 6, ki jo zastopa not.
Dušica Berden iz Ljubljane objavlja sklep:
družba Demles podjetje za mizarske
storitve ter trgovino, uvoz, izvoz, d.o.o.,
Dob pri Domžalah, Rača 6, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 20. 9. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Demšar Boris, Dob pri Domžalah, Rača 6, 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
396. in 397. 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 3. 10. 2007
Srg 2756/2007
Rg-28209/07
Družba Jura Biro podjetje za projektiranje in inženiring d.o.o., Lavričeva ulica 1, Maribor, reg. št. vl. 1/2942-00 katere
družbenik je Juratić Zvonimir, Lavričeva ulica 1, Maribor, po sklepu družbenika družbe

Srg 983/2007
Rg-24959/07
Družba Itop d.o.o., podjetje za inženiring, trgovino in proizvodnjo Ajdovščina,
s sedežem Kidričeva 17, Ajdovščina, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. vložka 1-03524-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 28. 8. 2007.
Ustanovitelj in edini družbenik družbe je
Dušan Slejko, Kidričeva ulica 17, Ajdovščina, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
427. in 428. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 9. 2007
Srg 1081/2007
Rg-28213/07
Družba Gabez–Golob & Co. Podjetje
za kmetijsko proizvodnjo d.n.o., s sedežem Grahovo ob Bači 65, Grahovo ob
Bači, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. vložka 1-03082-00,
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preneha po skrajšanem postopku po sklepu vseh ustanoviteljev družbe z dne 27. 9.
2007.
Ustanovitelji in družbeniki družbe so Ana
Golob Mavri, Grahovo ob Bači 33, Grahovo ob Bači, Milan Golob, Grahovo ob Bači
65A, Grahovo ob Bači in Stanislava Golob,
Grahova ob Bači 65A, Grahovo ob Bači,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
427. in 428. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 10. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Baltić Saša, Grogova ulica 008, Maribor,
potni list, št. PB0223842, izdala UE Maribor.
gnd-277193
Bezjak Sašo, Žabjak 005A, Ptuj,
potni list, št. P01075530, izdala UE Ptuj.
gnh-277189
Cvijanović Mirjana, Fazanska ulica
008, Portorož – Portorose, potni list, št.
P00634948, izdala UE Piran. gnh-277314
Cvijić Nedjeljko, Rožni Dol 006, Semič,
potni list, št. P00497421, izdala UE
Črnomelj. gnj-277312
Dolinšek Igor, Podutiška cesta 020,
Ljubljana, potni list, št. P00056571, izdala
UE Ljubljana. gnj-277187
Džambić Adisa, Bobrova ulica 003,
Ljubljana, potni list, št. P00872169, izdala
UE Ljubljana. gne-277317
Džambić Armin, Bobrova ulica 003,
Ljubljana, potni list, št. P00613540, izdala
UE Ljubljana. gnf-277316
Džambić Jasmin, Bobrova ulica 003,
Ljubljana, potni list, št. P00531159, izdala
UE Ljubljana. gnd-277318
Džambić Sadika, Bobrova ulica 003,
Ljubljana, potni list, št. P00280041, izdala
UE Ljubljana. gnc-277319
Eržen Marko, Črnivec 030, Brezje, potni
list, št. P00537301, izdala UE Radovljica.
gng-277190
Gregorič Nedeljko, Volčja Draga 030B,
Volčja Draga, potni list, št. P00307596,
izdala UE Nova Gorica. gnk-277186
Ilinković Marjana, Sočebranova ulica
007A, Solkan, potni list, št. P01185525,
izdala UE Nova Gorica. gnw-277174
Jerman Snežana, Vanganelska cesta
015, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00901384, izdala UE Koper. gnr-277179
Kenda Danijel, Bevkova ulica 012, Žalec,
potni list, št. P00788293, izdala UE Žalec.
gnt-277177
Kolarić Vojislav, Polje 479, Ljubljana –
Polje, potni list, št. P00745798, izdala UE
Ljubljana. gnp-277181
Kralj Joško, Keršova ulica 010, Vojnik,
potni list, št. P01015230, izdala UE Celje.
gnb-277320
Kurtiši Isak, Kamna Gorica 065, Kamna
Gorica, potni list, št. P01088376, izdala UE
Radovljica. gnm-277184
Lazarevič Branko, Vrbanska cesta 014A,
Maribor, potni list, št. P00051785, izdala UE
Maribor. gni-277188
Lazarevič Luka, Betnavska cesta 026C,
Maribor, potni list, št. PB0276362, izdala UE
Maribor. gnc-277194
Luin Blaž, Ljubljanska cesta 018A,
Trzin, potni list, št. P01024759, izdala UE
Domžale. gny-277172
Maljevac Tanja, Rozmanova ulica 025C,
Ilirska Bistrica, potni list, št. P00295126,
izdala UE Ilirska Bistrica. gni-277313
Maučec Vesna, Velika Polana 082, Velika
Polana, potni list, št. P00079140, izdala UE
Lendava. gnq-277180

Murn Anica, Cerkniška ulica 015,
Ljubljana, potni list, št. P00131156, izdala
UE Ljubljana. gno-277182
Pavlič Anton, Pameče 181, Slovenj
Gradec, potni list, št. P00607136, izdala UE
Slovenj Gradec. gnu-277176
Pecchiari Boris, Hrvatini 130, Ankaran
– Ancarano, potni list, št. P00768768, izdala
UE Koper. gnl-277185
Petric Uran Vesna, Hermankova ulica
012, Maribor, potni list, št. P01059607,
izdala UE Maribor. gne-277192
Prevolšek Rudolf, Šober 040, Kamnica,
potni list, št. P01061052, izdala UE Maribor.
gnb-277170
Resnik Mojca, Brodarjev trg 014,
Ljubljana, potni list, št. P00306527, izdala
UE Ljubljana. gnf-277191
Rosić Milko, Grajska cesta 004, Mengeš,
potni list, št. P00995146, izdala UE Domžale.
gnx-277173
Samec Marko, Vrazova ulica 048,
Maribor, potni list, št. P01000519, izdala UE
Maribor. gnv-277175
Supej Blaž, Spodnji Slemen 024, Selnica
ob Dravi, potni list, št. P00203445, izdala
UE Ruše. gng-277315
Šinigoj Erik, Cankarjeva ulica 017, Nova
Gorica, potni list, št. P00776792, izdala UE
Nova Gorica. gns-277178
Štante Sašo, Župančičeva ulica 005,
Rogaška Slatina, potni list, št. P01009761,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnz-277171
Šušteršič Gostiša Marija, Ulica Simona
Gregorčiča 029, Radovljica, potni list,
št. P00319268, izdala UE Radovljica.
gny-277322
Tarter Tina, Prijateljeva ulica 009,
Ljubljana, potni list, št. P00103239, izdala
UE Ljubljana. gnn-277183
Zdravković Slavimir, Preglov trg 007,
Ljubljana, potni list, št. P00121354, izdala
UE Ljubljana. gnz-277321
Zorjan Jasmina, Ob Bistrici 007, Muta,
potni list, št. P00041014, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnc-277169

Osebne izkaznice preklicujejo
Arhar Igor, Laze 002, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 000757146. gnw-277099
Avberšek Cecilija, Lopatnik pri Velenju
008, Velenje, osebno izkaznico, št.
000728144. gnt-277102
Babič Zdenka, Lukavci 071, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 001646519.
gnh-277239
Bele Srečko, Potoki 003, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
001775388.
gnd-277093
Ber Majda, Podvinci 085 A, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001223411. gnp-277231
Berisha Albin, Murkova ulica 004,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002052098.
gni-277263
Blagus Sabina, Cesta V 001, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000452222.
gnt-277227

Bogdan Klavdija, Lendavske Gorice 563,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
002023724. gnu-277101
Bordon Ingrid, Srgaši 009, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000444799. gnm-277309
Boštjančič Barbara, Prešernova cesta
025, Domžale, osebno izkaznico, št.
002067490. gnp-277081
Brdnik Denis, Štrihovec 069 A, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
002253577. gnz-277246
Brkić Miroslav, Na Pušo 001, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000198022.
gnu-277276
Caf Karl, Ruška cesta 073, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000761417.
gny-277272
Cerkvenik Eva, Kampel 001 E, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
002204859. gnq-277305
Ciglarič Julijana, Krekova ulica 026,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002071569.
gng-277265
Cvilak Matjaž, Spodnji Slemen 112,
Ruše, osebno izkaznico, št. 002002535.
gnp-277256
Čižmek Luka, Kersnikova cesta 005,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001993536.
gnt-277152
Čižmek Zala, Kersnikova cesta 005,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 00177431.
gnu-277151
Dajčman Urban, Ribniška ulica 008,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002037913.
gnf-277266
Dobnik
Marjana,
Zlatoličje
039,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001151704.
gno-277257
Đukič Kristina, Šentjane 055, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000310736.
gnk-277261
Ećimović Jovanka, Cesta XV. brigade
017, Metlika, osebno izkaznico, št.
001838090. gnn-277083
Emeršič
Peter,
Zgornja
Hajdina
124 A, Ptuj, osebno izkaznico, št.
000025251. gnc-277094
Eržen Marko, Črnivec 030, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000107764.
gnp-277281
Ferenc Nevenka, Levarska ulica 001,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
000281673. gnd-277243
Fidler Vinko, Hotunje 050, Ponikva,
osebno
izkaznico,
št.
000590476.
gnk-277236
Fojkar Aljaž, Puštal 066, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001701397.
gnl-277235
Gabrovec Miran, Rotman 044, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
000341581.
gnb-277095
Godiša Peter, Žerovnica 008 A,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000591107.
gnw-277224
Godnov Ani, Zvirče 053, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000934281. gnu-277226
Golnar Nataša, Dalmatinska ulica 043,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000686727.
gne-277267
Golob Nik, Primskovo 001, Litija, osebno
izkaznico, št. 001817847. gnv-277250
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Gradišar Marija, Sebenje 027 A,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001478691.
gnp-277106
Hribar Marjan, Smledniška cesta 134,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000163640.
gnt-277277
Ilovar Antonija, Kleče pri Dolu 023,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001045250.
gnm-277284
Jančič Bogdan, Cankarjeva ulica 003,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
001833895. gni-277238
Jelovčan Neja, Trg svobode 027,
Tržič, osebno izkaznico, št. 002117381.
gnq-277105
Jerovšek Janez, Spodnja Nova vas 039,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001572201. gnb-277245
Kerč Martina, Šaranovičeva cesta 032 A,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000386469.
gnx-277073
Keržan Janez, Kolodvorska cesta 002 B,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001948425.
gnv-277075
Kirm
Andrejka,
Primskovo
001,
Litija, osebno izkaznico, št. 000169474.
gnu-277251
Kladnik Erika, Košnica 032, Gorica pri
Slivnici, osebno izkaznico, št. 000821705.
gnj-277237
Klančar Boštjan, Dolenje Jezero 008,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 002038263.
gnr-277104
Kmetec Andrej,
Skorišnjak
023,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000376558.
gnq-277230
Komes Marija, Koroška cesta 073,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001426279.
gnc-277269
Koritnik Marija, Bresterniška ulica
024, Bresternica, osebno izkaznico, št.
000886986. gnd-277268
Koša Elvis, Brengova 053, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 000281808.
gnb-277070
Košir Vid, Male Lašče 009, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002119811.
gnl-277085
Košnjek Veronika, Snakovška cesta 051,
Križe, osebno izkaznico, št. 000004461.
gno-277107
Kotar
Sebastijan,
Konjšica
017,
Litija, osebno izkaznico, št. 000986890.
gnw-277249
Kovač Marko, Plavje 077, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001784120. gnl-277310
Kroflič Vida, Vojkova ulica 001,
Celje, osebno izkaznico, št. 00039702.
gnz-277071
Lazarevič Luka, Betnavska cesta 026 C,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002261542.
gnh-277264
Lesjak Barbara, Miklošičeva ulica 001 D,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001962594.
gnu-277076
Lovšin Ana, Sušje 025, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 000599680. gne-277092
Maljevac Tanja, Rozmanova ulica
025, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000033513. gnv-277100
Marks Aleksander Ivan, Kot 010, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 000985544.
gnf-277091
Merela Pavla, Spodnja Javoršica 001,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000284470.
gno-277082
Mesarić Katarina, Ulica Janeza Puharja
004, Kranj, osebno izkaznico, št. 001485935.
gns-277278
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Meško Marta, Gajevci 015, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000727414. gnz-277096
Mežnar Ivana, Bišče 016, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001879935.
gns-277078
Mičetić Turk, Marčičeva ulica 010,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001806068.
gnb-277270
Miklavčič Enej, Razgledna ulica 042,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000146482. gnk-277311
Mikuš Marija, Stara vas 004 A,
Postojna, osebno izkaznico, št. 002067945.
gnj-277087
Milojevič Branko, Ob Blažovnici 053,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 000774991.
gnw-277274
Mislej Joško, Ljubljanska cesta 100
A, Šmarje-Sap, osebno izkaznico, št.
001183390. gnq-277155
Mole Jasna, Rodine pri Trebnjem
027, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
002113728. gnx-277248
Mržek Miha, Ulica Jurija Vege 022,
Idrija, osebno izkaznico, št. 002143157.
gno-277282
Mulej Andraž, Ljubljanska cesta 033,
Celje, osebno izkaznico, št. 002056754.
gnm-277259
Onič Jožefa, Hošnica 015, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000753931.
gnc-277244
Osolnik Valentin, Kajuhova cesta 009,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001094771.
gnw-277074
Pangerc Ivana, Ulica bratov Novak 025,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000136174.
gnc-277294
Pogorelčnik Jelka, Pavčkova ulica 001,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001564154. gnt-277252
Poznič Čižmek Suzana, Kersnikova
cesta 005, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
001993541. gnz-277150
Praprotnik
Gorazd,
Brezje
052,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000116451.
gnq-277280
Pukšič Jože, Biš 041, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000689681. gnn-277108
Puškič Srečko, Destrnik 002, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000698999. gny-277097
Razdevšek Cvetka, Prušnikova ulica 034,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000506943.
gnv-277275
Resman Alenka, Dragomelj 082,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000624307.
gnq-277080
Sedmak Anton, Ulica padlih borcev
008, Prestranek, osebno izkaznico, št.
000799765. gnh-277089
Sluga Klavdija, Levanjci 026, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000859150. gns-277228
Stanič Tina, Ulica Borisa Kalina 046,
Solkan, osebno izkaznico, št. 002244268.
gnv-277225
Strgar Tomaž, Šentpavel pri Domžalah
020, Domžale, osebno izkaznico, št.
002025561. gnt-277077
Strle Jožefa, Ruska ulica 026, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000207036.
gnx-277273
Šav
Igor,
Movraž
011,
Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
002101262. gnn-277308
Šeme Karla, Krtina 099, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 001275835. gny-277072
Šopar Uroš, Partizanska cesta 024,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
002248600. gnm-277234

Šterbal Leon, Gorišnica 003 A,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001877303.
gnr-277229
Štolc Elizabeta, Maistrova ulica 019,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000071641.
gnz-277271
Štor Bruna, Cesta 035 B, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000964704.
gnm-277084
Švagan Neža, Majšperk 057, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000386541. gnm-277109
Tahirović Marija, Partizanska cesta
042, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001703334. gnn-277233
Tevzero Anika, Cankarjeva ulica 021,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
000314097. gnr-277254
Udovič Natalija, Unec 061, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
000772280.
gns-277103
Veit Alen, Znojile pri Krki 030, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001955731.
gns-277303
Vencelj Nada, Šentvid pri Stični 034,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001418076.
gns-277153
Vencelj Zara, Šentvid pri Stični 034,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001848816.
gnr-277154
Verdev Roman, Trnovec pri Dramljah
044, Dramlje, osebno izkaznico, št.
002140850. gno-277232
Vervega Marko, Kajuhova ulica 008,
Celje, osebno izkaznico, št. 001853241.
gnl-277260
Vidmar Danijel, Jenkova ulica 036,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001575735. gne-277242
Voglar Boris, Ulica Franca Kosca 014,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001556564.
gnx-277098
Vrbnjak Franc, Pernice 010 A, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001124052.
gnk-277086
Vrtačnik Marija, Spodnja Dobrava 007,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000449916.
gnr-277079
Zajc Marica, Vrhloga 010, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001161434.
gng-277240
Žmahar Marija, Puncerjeva ulica 009,
Celje, osebno izkaznico, št. 001168040.
gnn-277258
Žnidaršič Andrej, Nadanje selo 040,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000191520.
gni-277088

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Berce Christian, Kočna 034, Blejska
Dobrava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2213513, reg. št. 22945, izdala UE
Jesenice. gnj-277262
Bolčina Dino, Verovškova ulica 033,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001775623, reg. št. 140983, izdala UE
Ljubljana. gnp-277131
Borin Branko, Pokojnica 013, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BBECCEGH,
št. S 000415720, izdala UE Grosuplje.
gnx-277148
Bosnić Damir, Verovškova ulica 045,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003192173, reg. št. 278249, izdala UE
Ljubljana. gnf-277116
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Boštjančič Barbara, Prešernova cesta
025, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001449340, reg. št. 000035791,
izdala UE Domžale. gnk-277111
Češarek Janez, Taborska cesta 002 A,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 003065052, izdala UE Grosuplje.
gnu-277301
Čokorilo Bernard, Turjaško naselje
013, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001547075, izdala UE Kočevje.
gnz-277296
Dekić Fuad, Lubarda 00, Varoška
Reka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001944167, reg. št. 266259, izdala UE
Ljubljana. gnu-277126
Dežman Kolja, Šobčeva cesta 023 A,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001510021, izdala UE Radovljica.
gnp-277156
Dobrovoljc Dušan, Cesta na Vrhovce
028, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 001025055, reg. št. 19485,
izdala UE Ljubljana. gnz-277121
Dogša Aleš, Ljutomerska cesta 002,
Središče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 002105951, reg. št. 218, izdala
UE Ormož. gnn-277158
Erjavec Jože, Kosovelova ulica 017,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000017120, izdala UE Idrija.
gnm-277159
Eržen Marko, Črnivec 30, Brezje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 000606846,
izdala UE Radovljica. gno-277057
Fajmut Damjan, Žerjav 061, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002024628, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnk-277136
Gabrovšek Franc, Kamnogoriška cesta
069, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 000321826, reg. št. 6178,
izdala UE Ljubljana. gnt-277127
Hrvatin Kristina, Triban 023, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003015069, izdala UE Koper.
gno-277307
Ilovar Antonija, Kleče pri Dolu 023,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003173022, reg. št. 258368, izdala UE
Ljubljana. gnl-277285
Jelen Žiga, Cesta na Markovec 003,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000100575, izdala UE
Koper. gnr-277304
Jelovšek Uroš, Arclin 050 C, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001685957, reg. št. 50363, izdala UE
Celje. gnb-277120
Kopitar Marija, Levarjeva ulica 031,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 00322868, reg. št. 62052, izdala UE
Ljubljana. gne-277292
Korasa Matija, Kandijska cesta 073,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001698110, reg. št. 218, izdala UE
Novo mesto. gng-277165
Kovač Rok, Prinčičeva ulica 001,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002115260, reg. št. 166020, izdala UE
Ljubljana. gnl-277135
Kovačič Benko, Brezje 012, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001733880, reg. št. 218, izdala UE Novo
mesto. gnf-277141
Kralj Anton, Trg svobode 030,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001672391, izdala UE Trbovlje.
gnj-277287

Krušič Jožko, Mestni trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001945963, reg. št. 189657, izdala UE
Ljubljana. gnu-277201
Lešnik Ana, Ulica Janeza Šmida 008,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003088852, reg. št. 021, izdala UE
Jesenice. gnk-277286
Linhard Bojan, Serdica 096, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001439337, reg. št. 218, izdala UE
Murska Sobota. gnj-277137
Matelič Tomaž, Vipavska cesta 023 A,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003010188, reg. št. 46663, izdala UE
Nova Gorica. gnk-277161
Mlinar Tatjana, Navrški Vrh B, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2025374, izdala UE Ravne na
Koroškem. gne-277167
Mržek Miha, Ulica Jurija Vege 022,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003155851, izdala UE Idrija. gnn-277283
Mušić Danijel, Celovška cesta 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001825683, reg. št. 208767, izdala UE
Ljubljana. gnt-277202
Nastran Andrej, Selca 032, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002003690, izdala UE Škofja Loka.
gnh-277289
Omeragič Saška, Ulica 5. Prekomorske
3, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3063765, reg. št. 218, izdala UE Ptuj.
gnd-277143
Orel Srečo, Petričeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002233927, reg. št. 142837, izdala UE
Ljubljana. gns-277203
Osolnik Valentin, Kajuhova cesta 009,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001764456, izdala UE Domžale.
gnj-277112
Ožegović Veljko, Funtkova ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003104086, reg. št. 284172, izdala UE
Ljubljana. gnl-277110
Peer Robert, Sv. Florijan 127, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1216582, reg. št. 14167, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnl-277160
Peršolja Valentina, Kozana 022 A,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001483673, izdala UE Nova Gorica.
gno-277157
Petek Vincenc, Podvinci 112, Ptuj,
vozniško dovoljenje, št. 984/63 – razred 3,
izdan v Nemčiji. gnv-277200
Peterlin Vito, Petrušnja vas 059,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001292431, izdala UE Grosuplje.
gnt-277302
Pirc Damjan, Na jami 010, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003223216, reg. št. 292412, izdala UE
Ljubljana. gnq-277130
Placer Boris, Lokev 084, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 001949684,
izdala UE Sežana. gnd-277168
Platovšek Pavel, Zadobrova 124 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001479601, reg. št. 43539, izdala UE
Celje. gnd-277118
Podgorac Sonja, Predstruge 033,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001514191, izdala UE Grosuplje.
gnw-277149
Pogorelčnik Jelka, Pavčkova ulica 001,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. S 001808796, izdala UE Slovenj
Gradec. gnq-277255
Povše Marko, Vaška cesta 040, Uršna
sela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000993160, reg. št. 218, izdala UE Novo
mesto. gnw-277299
Poznič Čižmek Suzana, Kersnikova
cesta 005, Grosuplje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 002023021, izdala UE
Grosuplje. gnz-277146
Prevc Uroš, Detelova ulica 008,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001932430, reg. št. 34279, izdala UE
Ljubljana. gny-277122
Pučelj Monika, Lokovica 002, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001807379, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnf-277166
Radović Dejan, Brdo 61 A, Bovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3154621, reg. št. 218, izdala UE Tolmin.
gnb-277295
Rajsar Vida, Ellerjeva ulica 22/A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000006238, izdala UE Ljubljana.
gnb-277045
Rajsar Vida, Ellerjeva ulica 022 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000006238, izdala UE Ljubljana.
gnn-277133
Rauh Jožef, Muhaber 024, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 001658986, reg. št. 218, izdala UE Novo
mesto. gnh-277164
Ravmanoski Kanija, Debar, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001379990, izdala UE Koper.
gnp-277306
Savanović Jovan, Savlje 66, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001419152, izdala UE Ljubljana.
gnx-277223
Slabanja Barbara, Čučkova ulica 016,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001867312, izdala UE Ljubljana.
gns-277128
Smrekar Borut, Bratovševa ploščad 020,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001988024, reg. št. 16897, izdala UE
Ljubljana. gnm-277134
Smrke Valerija, Hrastje pri Mirni Peči
025, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003150001, reg. št. 218, izdala
UE Novo mesto. gni-277163
Srša Dejan, Radoslavci 014 A, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 001606366, izdala UE Ljutomer.
gnh-277139
Starc Jernej, Tomaj 126, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001695850,
izdala UE Sežana. gni-277288
Strgar Tomaž, Šentpavel pri Domžalah
020, Domžale, vozniško dovoljenje,
kat. ABCGH, št. S 001503131, reg.
št. 0000241794, izdala UE Domžale.
gni-277113
Strmljan Gregor, Kandrše del 044,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003212271, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnv-277300
Stupar Drago, Ulica Hermana Potočnika
039, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001351061, reg. št. 229330,
izdala UE Ljubljana. gne-277117
Šestović Erna, Kunšperk 18, Bistrica
ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1152277, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnf-277291
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Šivic Marjana, Pod Krimom 102,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002033418, reg. št. 114366, izdala UE
Ljubljana. gnx-277123
Šteblaj Borut, Mrzelova ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003224082, reg. št. 213110, izdala UE
Ljubljana. gnf-277241
Švarc Marta, Bišečki vrh 3, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 222630, reg. št.
218, izdala UE Ptuj. gne-277142
Tavčar Miha, Spodnja luša 005, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002162794, izdala UE Škofja Loka.
gng-277290
Tevzero Anika, Cankarjeva ulica 021,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002197212, izdala UE Slovenj
Gradec. gns-277253
Tinauer Vinko, Dražen vrh 036, Lenart
v Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 003163256, reg. št. 218, izdala
UE Lenart. gni-277138
Vencelj Nada, Šentvid pri Stični 034,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001252998, izdala UE Grosuplje.
gny-277147
Volkar Nina, Povšetova ulica 104 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003124915, reg. št. 230787, izdala UE
Ljubljana. gnw-277124
Vukasović Žontar Maja, Tržna ulica 003,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001026302, reg. št. 168646, izdala UE
Ljubljana. gnr-277129
Zalar Anton, Plečnikova ulica 002,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001767517, reg. št. 124205, izdala UE
Maribor. gnh-277114
Zaniuk Tomaž, Dvorce 017, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003032108, reg. št. 12863, izdala UE
Brežice. gno-277132
Zupančič Anton, Zabrv 103, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002035799, reg.
št. 81982, izdala UE Ljubljana. gnv-277125
Žerjav Klemen, Zgornji Jakobski Dol 069,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001238111, izdala UE
Pesnica. gny-277247
Žižak Sarafina, Ob Žici 005, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001189968, reg. št. 129854, izdala UE
Ljubljana. gnc-277119
Žnidaršič Andrej, Nadanje selo 040,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 002170330, izdala UE Postojna.
gng-277090

Spričevala preklicujejo
Banič Mojca, Pristava 26, Leskovec pri
Krškem, spričevalo Ekonomske in trgovske
šole Brežice, izdano leta 2006. gnc-277219
Bartol Marjana, Travnik 99, Loški
Potok, spričevalo o končani OŠ dr. Antona
Debeljaka Loški Potok. gnk-277211
Benedičič Miha, Vrtna ulica 40, Križe,
indeks, št. 20030025, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gnh-277039
Božanović Štefan, Klavniška 9, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole – ekonomski tehnik, izdano
leta 1967. gne-277067
Bradica Erika, Moše Pijade 8,
Črnomelj, spričevalo o zaključnem izpitu
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Strokovne zdravstvene, poklicne, tehniške
in kemijske šole v Novem mestu, št.
I/ZTO-44 – zdravstveni tehnik, izdano leta
2000. gne-277217
Bratić Hamdija, Esperantostr. 5/1, 2601
Arnoldstein – Avstrija, diplomo za vožnjo
motornega vozila, izdana na Srednji
kovinarski šoli Škofja Loka, št. 18/84.
gnw-277049
Čerketa Igor, Fužinska ulica 1, Tržič,
spričevalo poklicne mature Srednje
trgovske šole v Kranju, izdano leta 2005.
gnq-277055
Dežela Minka, Ličarjeva 1, Cerkno,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jurije Vega
Idrija, izdano leta 2006. gnt-277052
Draksler Alenka, Prevoje pri Šentvidu
160, Lukovica, diplomo Visoke šole za
zdravstvo, št. 5160, izdana leta 2005.
gnn-277208
Gašpirc Primož, Vašca 21, Kranj,
spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje šole
elektrotehniške in kovinsko predelovalne
usmertve Kranj, od leta 1988 do 1992.
gnc-277144
Jusić Mirela, Cesta v Celje 10, Ljubečna,
spričevalo 1. letnika Poslovno komercialne
šole v Celju, izdano leta 2006. gnd-277293
Komel Mojca, Ledine 41, Nova Gorica,
maturitetno spričevalo Šolskega centra
Nova Gorica – splošna gimnazija, izdano
leta 1997. gnf-277216
Kostić Momir, Liminjanska 78, Portorož
– Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Gostinske šole Izola, izdano leta 1983.
gnx-277198
Košir Saša, Pod hribom 11, Radomlje,
spričevalo 5. letnika Srednje šole Domžale,
šolsko leto 1999/2000. gnf-277066
Kotnik Vojko, Sele 11/b, Slovenj Gradec,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Slovenj Gradec – Poklicna in
srednja ekonomska šola, izdano leta 2001.
gnm-277209
Lovšin Gašper, Gravatova 26, Škofljica,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 2004. gni-277038
Mikša Radovan, Mali Tabor 7, Hum na
Sutli, spričevalo Srednje Lesarske šole
Maribor, izdano leta 1989. gnv-277050
Ozebek Darja, Cesta talcev 10, Jesenice,
diplomo CSUI Jesenice, Z-217. gnf-277041
Pavlič Štefan, Dobrnež 8, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu
Kmetijske šole. gny-277197
Perhavec Damir, Brežec pri Divači 2,
Divača, spričevalo OŠ Bogomirja Magajne
Divača, št. 224/93. gng-277065
Radi Majda, Mladinska 5, Maribor,
indeks, št. 71089718, izdala Pravna fakulteta
v Mariboru. gnu-277051
Sambolič Klementina, Žušančičeva 1,
Žalec, diplomo Fakultete za socialno delo,
izdana leta 2006. gng-277215
Sekušak Violeta, Kraljeva 17, Koper –
Capodistria, obvestilo o uspehu 3. letnika
ter spričevali 1. in 2. letnika Ekonomske šole
Koper. gnz-277046
Seles Prodanić Desiree, Pod stražico
18, Ilirska Bistrica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske in družboslovne
šole, št. ET-121. gne-277042
Skobir Nataša, Lepa pot 4, Slovenj
Gradec, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Muta – tekstilni konfekcionar. gnd-277043
Šimek Darko, Ljubljanska 102, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje

kovinarske, strojne in metalurške šole v
Mariboru, izdano leta 2002. gnh-277214
Štrakl Sonja, Gozdna ulica 10, Veržej,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole – ekonomski tehnik, izdano leta 1989.
gnl-277060
Vukelja Petar, Soška cesta 6, Solkan,
spričevalo o končani OŠ Solkan, izdano leta
2001. gnm-277059

Drugo preklicujejo
Adriatic-Slovenica d.d., PE Koper,
Ljubljanska c. 3, 6000 Koper, obrazce
stroge evidence: ZAT/211/07 št. 0006011,
ZAV 11/07 št. 00410689, OBR. POB 237 št.
00080942, 00080943, 00080944, 00080945,
00080946, 00080947, 00080948, 00080949,
00080950, zelena karta št. 1577578.
Ob-29470/07
Avsenik Igor, Drganja sela 16, Straža,
delovno knjižico. gny-277047
Avtotaxi Lulić Said s.p., Novosadska 16,
Ljubljana, izvod licence za vozilo KIA Clarus,
reg. št. LJ 63-3UV. gni-277213
Bay 2 d.o.o. – Tehnika in hidravlika,
Gimnazijska cesta 19, Trbovlje, delovno
dovolenje, št. 99289989332, izdano 28. 11.
2006, delovodna št. 434-84/06-6-1033, na
ime Petković Zoran – Srbija. gns-277053
Dobnik Alenka, Zadobrova 2/a, Škofja
vas, delovno knjižico. gnl-277210
Drča Matjaž, Kapla 36, Tabor, študentsko
izkaznico, št. 63020031, izdala Fakulteta
za računalništvo in informatiko v Ljubljani.
gnr-277204
Geršak Miroslav s.p. Prevozništvo in
posredništvo, Gorjane 9, Podsreda, licenco
skupnosti, št. 000491/BGD64-2-2687,
000491/MJ64-2-2660/2007 za voznika
Dubravko Kaponja, izdala Obrtna zbornica
Slovenije. gnj-277062
Grumič Darko, Tugomerjeva ulica 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-277061
Kirn Eva, Poljanski nasip 32, Ljubljana,
delovno knjižico. gnr-277054
Kocjančič Marjetka, Triban 19, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico, št.
31210116, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gnk-277036
Koglar Drago, Kamniška cesta 50,
Vodice, orožni list, št. OL 5323, izdala UE
Ljubljana. gno-277207
Konjar Matic, Grobeljca 29, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid.
gng-277115
Kores Nataša, Adamičeva ulica 18,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
01003209, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnc-277069
Likar Petra, Ulica sv. Barbare 8, Idrija,
študentsko izkaznico, št. 21070567, izdala
FDV v Ljubljani. gnc-277044
Makor Uroš, Zg. Škofije 79, Škofije,
delovno knjižico. gnh-277064
Marinko Luka, Tischlerjeva ulica 7,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-277218
Mazzoni Boris s.p. – avtoprevozništvo,
Petrovče
250,
Petrovče,
belorusko
dovolilnico, ser. št. 1825439. gnl-277035
Mernik Borut, Cesta na grad 19, Celje,
delovno knjižico. gni-277063
Mohorič Stanko, Bukovica 10, Selca,
dovolilnico za mednarodni prevoz za Bosno,
št. 1001224 in za Hrvaško, št. 0005241.
gny-277222
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Mustafoski Nedžat, Tublje pri Hrpeljah
24, Kozina, osebno delovno dovoljenje, št.
99289960580. gnq-277205
Novak Maja, Pod gozdom 17, Zgornja
Besnica, študentsko izkaznico, št. 04031310,
izdala Fakulteta za upravo. gnd-277068
Ornik Bojan, Selce 31, Voličina, delovno
knjižico. gnx-277048
Pesek Miha, Cesta v Rožno dolino
40, Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
01/03-1022/79, PI – 1466. gny-277297
Pomurske lekarne Murska Sobota,
Kocljeva 2, Murska Sobota, 26 delnic CATV
Murska Sobota, vpisane v delniško knjigo
pod št. 158 – 20 kom in pod št. 693 – 6 kom.
gnb-277195
Poropat Branko s.p., Dekani 256/a,
Dekani, licenco za vozilo TAM 122T 8BK,
reg. št. KP 25-54E, veljavna od 1. 5. 2004
do 5. 12. 2007. gnj-277212
Salihović Alma, Pokopališka ulica 6,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp-277056
Swierczewska Ewa Monika, Kardeljeva
ploščad, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 70070317, izdala FDV v Ljubljani.
gnn-277058
Trojer Ana, Podbrdo 6/a, Podbrdo, vozno
karto, št. 4732. gng-277040
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30,
Ilirska Bistrica, licenco, št. GE001317/00480
za vozio z reg. št. KP 65-13L. gnb-277220
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30,
Ilirska Bistrica, dovolilnico za Rusijo, šifra
643/09, št. 426793 in dovolilnico za Ukrajino,
šifra 804/03, št. 0753090. gnz-277221
Velikonja Aleša, Grčna 39, Nova Gorica,
študentsko izkaznico, št. 01096424,
Pedagoška fakulteta. gnp-277206
Weiss Jože, I. Regenta 17, Murska
Sobota, delnice CAVT Murska Sobota,
vpisane v delniško knjigo pod št. 14.
gnw-277199
Zupanič Ignac, Lancova vas 37, Videm
pri Ptuju, službeno izkaznico, št. 003643
– za varnostnika. gnz-277196
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