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Leto XVII

Javni razpisi
Št. 331-16/2007/2

Ob-33173/07

Obvestilo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana,
objavlja zaprtje javnega razpisa za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Pomoč
mladim prevzemnikom kmetij za leti 2007 in
2008, objavljen v Uradnem listu RS, št. 98 z
dne 26. 10. 2007, Ob-28885/07.
Na podlagi tretjega odstavka 14. člena
Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa
razvoja podeželja RS 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 94/07) se zapre javni razpis. Zaprtje javnega razpisa stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 8011-2/2007-48-49

Ob-33282/07

Spremembe
V javnem razpisu za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje investicijskih projektov podjetniškega značaja, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72 z dne
10. 8. 2007, njegovi dopolnitvi v Uradnem
listu RS, št. 90 z dne 5. 10. 2007 ter dopolnitvi v Uradnem listu RS, št. 109 z dne 30. 11.
2007, s strani Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, se vključijo naslednje spremembe:
– V poglavju I. javnega razpisa se v točki 2. besedilo – »Skupna višina razpisanih
sredstev je 9.317.224 EUR ugodnih posojil
za investicijske projekte podjetniškega značaja« nadomesti z »Skupna višina razpisanih sredstev je 13.439.875,00 ugodnih posojil za investicijske projekte podjetniškega
značaja«.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Ob-33379/07
Sprememba
V javnem razpisu za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2007/2008, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 81 z dne 7. 9. 2007,
Ob-24257/07, se spremeni 6. točka Višina
sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
na naslednji način:
Okvirna višina nepovratnih sredstev v letu 2008 po tem razpisu znaša
32.505.948 EUR, in sicer:
– 27.630.056 – namenska sredstva
EU-ESRR,

– 4.875.892 – slovenska udeležba.
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 430-63/2007-2

Ob-33259/07

Popravek
V javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško za
obdobje od 2008 in 2009, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 98 z dne 26. 10. 2007,
Ob-29071/07, se spremeni naslov razpisa,
in sicer 8., 9. ter 11. točka razpisa, in sicer
v naslednjem:
Naslov: »Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško
za obdobje od julija 2008 do julija 2010«.
Točka 8: Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. julij 2008.
Točka 9: Čas izvajanja predmeta razpisa
je od 1. julija 2008 do 31. julija 2010.
Točka 11: Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno
dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave,
do vključno 15. februarja 2008, do 12 ure.
Prijavna obrazca morata po elektronski pošti
prispeti na naslov: razpis-slovaška08-10@
arrs.si do 12. ure. Za pravilno oddane prijave
se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh
oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost RS
Ob-33159/07
Popravek
V javnem razpisu z zbiranjem pisnih prijav za prodajo zemljišča na javni dražbi,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 107 z
dne 23. 11. 2007, Ob-31571/07, se v šestem
odstavku beseda »ponedeljek« nadomesti z
besedo »torek«.
Občina Kočevje
Št. 1356/07
Ob-32782/07
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi 56. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Ur. l. RS, št. 61/06) in
Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita
za ribogojca (Ur. l. RS, št. 99/07) objavlja
javni razpis
za podelitev javnega pooblastila za
strokovno usposabljanje in izvajanje
strokovnega izpita za ribogojca

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
javnega pooblastila za usposabljanje in izvajanje strokovnega izpita za ribogojca po
Pravilniku o opravljanju strokovnega izpita
za ribogojca (Ur. l. RS, št. 99/07) ter za
ostala dodatna usposabljanja za zgoraj navedenega strokovnega delavca v ribištvu
po vsebinah in programih, ki jih določi in
predpiše minister, pristojen za sladkovodno
ribištvo.
Strokovni izpit za ribogojca je pogoj za
pridobitev dovoljenja za gojitev rib za poribljavanje v ribiški okoliših.
Izbrani izvajalec bo moral zagotoviti sestavo izpitnih komisij, izvedbo strokovnih
predavanj, izvedbo opravljanja izpitov, sprejemanje prijav na izpit, vabljenje kandidatov
na izpit, izdajo potrdila o opravljenem izpitu
ter ostale dejavnosti v skladu z Zakonom o
sladkovodnem ribištvu (Ur. l. RS, št. 61/06)
in Pravilnikom o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca (Ur. l. RS, št. 99/07).
Izbrani izvajalec mora organizirati izvedbo strokovnega izpita najmanj enkrat na leto
ne glede na število prijavljenih kandidatov
oziroma ko je prijavljenih najmanj 10 kandidatov za izpit.
2. Pogoji za prijavo
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– je pravna ali fizična oseba registrirana
za dejavnost ribištva ali ribogojstva;
– ima izkušnje pri organizaciji izvajanja
usposabljanj s področja ribogojstva;
– ima usposobljene kadre za izvajanje
javnih pooblastil;
– deluje na področju celotne države;
– ima vzpostavljeno potrebno infrastrukturo in ustrezno opremo za učinkovito izvajanje javnih pooblastil;
– mora zagotoviti primerne prostore za
izvedbo izpita;
– mora izdelati izračun stroškov za izvajanje strokovnega izpita z določitvijo cene
opravljanja posameznega strokovnega izpita;
– cena za opravljanje posameznega strokovnega izpita ne sme biti višja kot 200 EUR
in se lahko povišuje v naslednjih letih za stopnjo inflacije za preteklo koledarsko leto.
Pooblastilo in pogodba za izvajanje izpita in drugih usposabljanj se izda za dobo
10 let. Pooblaščenec je dolžan dejavnosti,
ki so predmet javnega pooblastila izvajati
v skladu s predpisanimi programi in vsebinami.
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Medsebojna razmerja med ministrstvom
in nosilcem javnega pooblastila se podrobneje uredijo s pogodbo.
Pooblastilo se lahko odvzame v primerih,
če nosilec javnega pooblastila ne izpolnjuje
več predpisanih pogojev ali če ravna v nasprotju s predpisi ali pogodbo iz prejšnjega
odstavka.
3. Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 2.
točke tega razpisa:
a) Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz
prve alineje prejšnje točke, prijavitelj prijavi
priloži izpisek iz registra dejavnosti.
b) Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz
druge alineje prejšnje točke, prijavitelj prijavi
priloži število in vrsto izvedenih usposabljanj
v zadnjih letih.
c) Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz
tretje alineje prejšnje točke, prijavitelj prijavi
priloži spisek oseb z dokazili o izpolnjevanju pogojev za izvajanje usposabljanj, ki jih
bodo izvajali.
d) Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja
iz četrte, pete in šeste alineje prejšnje točke,
prijavitelj podpiše izjavo, s katero zagotavlja
izpolnjevanje teh pogojev.
4. Pojasnila razpisne dokumentacije:
kandidati na javnem razpisu lahko v pisni
obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi
s pripravo prijave. Vprašanja se naslovijo
na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: dusan.bravnicar@gov.si.
5. Rok in način prijave
Prijave je treba poslati po pošti v pisni
obliki na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana ali jo osebno vložiti v vložišču Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Prijava je oddana pravočasno do roka,
če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena na Ministrstvo za kmetijstvo
in prehrano do vključno 31. januarja 2008;
– poslana s priporočeno pošto do vključno 31. januarja 2008, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu;
– oddana v vložišče (glavna pisarna Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) do vključno 31. januarja 2008.
Pisne prijave morajo biti v zaprti ovojnici
označene z natančno oznako na sprednji
strani:
– ne odpiraj – prijava za javni razpis,
– številka in datum javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– ime in naslov prijavitelja.
6. Obravnavanje prijav: prepozno prispele prijave bodo neodprte vrnjene prosilcem.
Nepravilno označenih vlog se ne bo obravnavalo, nepopolne vloge in tiste, ki ne bodo
izpolnjevale vseh zahtevanih razpisnih pogojev, pa bodo zavrnjene.
7. Odločanje o ustreznosti prijav: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
bo odločalo o ustreznosti prijav v postopku
javnega razpisa in bo strokovno ocenilo vse
pravočasne in pravilno označene prijave.
Kolikor bodo določene prijave nepopolne,
bo v roku 8 dni pozvalo prijavitelje na dopolnitev prijave. Kolikor prijavitelj v danem roku
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ne bo dopolnil prijave, se bo njegovo prijavo
zavrnilo. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni po
odpiranju prijav.
8. Pravno varstvo: zoper odločbo ministra
ni pritožbe v upravnem postopku, lahko pa se
sproži upravni spor na Upravnem sodišču
Republike Slovenije, Fajferjeva 33, Ljubljana,
v roku 30 dni po prejemu odločbe.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 561/07
Ob-32783/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07, ZUJIK-UPB1, uradno prečiščeno besedilo) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02,
25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za (so)financiranje projektov, ki so
namenjeni predstavljanju, uveljavljanju
in razvoju slovenskega jezika
v letu 2008
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR15-UPRS-2008)
I. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
II. Namen in predmet projektnega razpisa: dodelitev sredstev za (so)financiranje
posameznih projektov, ki so namenjeni neposrednemu predstavljanju, uveljavljanju in
razvoju slovenščine, ali večanje dostopnosti
te javne dobrine. Za projekte se po tem
razpisu štejejo akcije (tekmovanja in druge
prireditve, počitniške šole oziroma tečaji slovenščine, strokovno spremljanje jezikovne
rabe v javnosti, uveljavljanje slovenskih javnih napisov in imen lokalov ipd.), posamezne publikacije (knjige, zloženke, zgoščenke, spletne strani ipd.), manjše terenske
raziskave jezikovnega položaja, prevajanje
in ustvarjanje javno dostopnih računalniških
programov v slovenščini, slovenjenje imen
pravnih oseb pri priglašanju sprememb v
uradnem registru, sistemske jezikovne izboljšave v informacijski tehnologiji (prenosna telefonija, teletekst, sinhronizacija filmov idr.) ipd.
III. Skupna višina sredstev razpisa je
21.066 €. Najmanj polovica sredstev se bo
dodelila predlagateljem, katerih projektov
ni mogoče imeti za del njihove pridobitne
dejavnosti. Za posamezni projekt se lahko
dodeli do 2.000 €. Sredstva morajo biti porabljena do 30. novembra 2008.
IV. Splošni pogoji za sodelovanje: upravičenci do sredstev so lahko posamezniki
in nevladne organizacije (društva, zavodi,
podjetja ipd.), ki najpozneje do 16. januarja 2008 (datum oddaje priporočene poštne
pošiljke) predložijo ponudbo z ustrezno
dokumentacijo in ki se zavežejo podpisati
pogodbo o izpeljavi in (so)financiranju sprejetega projekta do konca leta 2008. Posamezni upravičenec lahko priglasi največ dva
projekta. Predlagatelji, katerih registrirano
nepridobitno dejavnost financira država ali
lokalna skupnost kot (so)ustanoviteljica, ne

morejo konkurirati s projekti, ki se vsebinsko
uvrščajo v to njihovo dejavnost. Ne morejo
sodelovati predlagatelji, ki so bili v preteklih
letih pogodbena stranka ministrstva in niso
izpolnili vseh svojih obveznosti do njega. Ne
morejo sodelovati predlagatelji s projekti,
ki so bili že izbrani na katerem od drugih
razpisov ministrstva. Izpolnjevanje splošnih
pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog
pri odpiranju vlog.
V. Vloge s ponudbami je treba oddati v
zaprti ovojnici, opremljeni na sprednji strani
z dodatnim napisom »Ne odpirajte – prijava
na projektni razpis JPR15-UPRS-2008!«, na
hrbtni strani pa z imenom in natančnim naslovom predlagatelja. Vloga mora obvezno
vsebovati:
– priglasitev projekta (izpolnjen in podpisan obrazec ministrstva);
– razčlenjen opis projekta (najmanj ena
tipkana stran z rubrikami: Vrsta projekta glede na navedbe iz II. odstavka tega razpisa;
Cilji projekta; Način in čas izpeljave projekta; Potrebni kadri in oprema; Predvideni
učinki);
– razčlenjen predračun (izpolnjen in podpisan obrazec ministrstva);
– predstavitev odgovornega izvajalca
projekta (podatki o njegovi strokovnosti in
redni/osnovni dejavnosti, sodelovanju pri
podobnih projektih v preteklosti, morebitna
posebna priporočila) in opredelitev odgovorne osebe predlagatelja projekta.
VI. Vloge bo odpirala in o njih odločala
posebna komisija za odpiranje vlog. Iz nadaljnjega postopka bodo izločene vse vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, ki so
prepozne (ali prepozno dopolnjene) ali ki so
nepopolne.
Pri nadaljnji obravnavi bo strokovna komisija za slovenski jezik upoštevala in vrednotila splošno ustreznost predloga glede
na namen razpisa, vsebinsko kakovost ponudbe, ustreznost cene glede na predvidene
stroške storitev in materiala, usposobljenost
izvajalca za izpeljavo projekta (njegova dokazana strokovnost in reference, zagotovljena oprema, delež lastnih sredstev ipd.).
Kot prednostna merila za vrednotenje
posameznih predlogov bo strokovna komisija upoštevala uporabo sodobnih pristopov in
pripomočkov pri izvedbi predlaganega projekta, ustreznost vsebinske in/ali didaktične
zasnove projekta glede na ciljno občinstvo,
dosedanjo izvajalčevo načrtnost in sistematičnost pri uveljavljanju slovenskega jezika
kot kulturne dobrine (predstavitev morebitnih izkušenj pri tem), načrtovanje posebne
popularizacijske dejavnosti za predstavljanje rezultatov po izvedbi predlaganega projekta ter zagotavljanje sodelovanja mlajših
avtorjev ali izvajalcev pri izvedbi predlaganega projekta.
Pri tem lahko komisija od predlagateljev
zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Več
informacij:
Zoran
Pistotnik,
tel. 01/400-79-66, e-pošta: zoran.pistot
nik@gov.si.
O izidu tega projektnega razpisa (število obravnavanih vlog, seznam sprejetih
ponudb in višina dodeljenih sredstev zanje)
bodo predlagatelji obveščeni najpozneje v
40 dneh po izteku priglasitvenega roka.
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Priglasitveni obrazec
Vrsta predlagatelja: ͚ posameznik
- poklic ………………………………………………
- položaj (zaposlitev ipd.) ……………………………
͘ organizacija
͚ društvo
društvo v javnem interesu na podroþju kulture
͘ zavod (šola, svetovalnica, kulturni center ipd.)
͚ podjetje
͘ drugo ……………………………………………….
Ime predlagatelja: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Poštni naslov: …………..……………………………………; telefon: ..……………
Elektronski naslov: …………………………………………………………………..
Registrirana dejavnost pravne osebe: pridobitna – nepridobitna (ustrezno podþrtajte).
Za (so)financiranje po javnem razpisu JPR15-UPRS- 2008
predlagam-o naslednji projekt:
(naslov projekta) ………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..
Predvidena vrednost celotnega projekta: ……………………………………………
Predlagana višina (so)financiranja Ministrstva za kulturo: …………………………
Izjavljam-o, da sem/smo v primeru potrditve projekta pripravljen-i skleniti pogodbo o
izpeljavi oziroma (so)financiranju projekta v letu 2008.

Kraj in datum: …………………………..

Podpis predlagatelja: ……………….
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Predraþunski obrazec
Naslov projekta: ……………………………………………………………………………
Predvideni finanþni odhodki po stroškovnih postavkah:
a) ……………………………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………….
þ) ……………………………………………………………………………………….
d) ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Skupaj odhodni: …………………………………………………………
Predvideni prihodki:
a) lastni finanþni vložek predlagatelja projekta …………………………………
b) finanþni delež Ministrstva za kulturo …………………………………………..
c) delež morebitnih drugih sofinancerjev ……………………………….………..
d) predvideni prihodek od morebitne prodaje/trženja projektnega izdelka
………………...
e) drugo ……………….………………………………..……………………….
Skupaj prihodki: …………………………………………………………………
Kraj in datum:

Podpis predlagatelja:

……………………………

……………………………………….
Ministrstvo za kulturo

Št. 1356/07
Ob-32784/07
Minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano na podlagi 56. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Ur. l. RS, št. 61/06) in Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za
ribiškega gospodarja (Ur. l. RS, št. 99/07),
Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita
za izvajalca elektroribolova (Ur. l. RS, št.
99/07) in Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja (Ur. l. RS,
št. 99/07) objavlja
javni razpis
za podelitev javnega pooblastila za
usposabljanje in izvajanje strokovnega
izpita za ribiškega gospodarja, izvajalca
elektroribolova in ribiškega čuvaja
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
javnega pooblastila za usposabljanje in izvajanje strokovnega izpita za ribiškega gospodarja po Pravilniku o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja (Ur.

l. RS, št. 99/07), usposabljanje in izvajanje
strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova po Pravilniku o opravljanju strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova (Ur. l.
RS, št. 99/07), usposabljanje in izvajanje
strokovnega izpita za ribiškega čuvaja po
Pravilniku o opravljanju strokovnega izpita
za ribiškega čuvaja (Ur. l. RS, št. 99/07) ter
za ostala dodatna usposabljanja za zgoraj navedene strokovne delavce v ribištvu
po vsebinah in programih, ki jih določi in
predpiše minister, pristojen za sladkovodno
ribištvo.
V prejšnjem odstavku navedeni strokovni izpiti so pogoj za pridobitev koncesije
za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiški
okoliših.
Izbrani izvajalec bo moral zagotoviti sestavo izpitnih komisij, izvedbo strokovnih
predavanj, izvedbo opravljanja izpitov, sprejemanje prijav na izpit, vabljenje kandidatov
na izpit, izdajo potrdila o opravljenem izpitu
ter ostale dejavnosti v skladu z navedenim

Zakonom o sladkovodnem ribištvu (Ur. l.
RS, št. 61/06) in po Pravilniku o opravljanju
strokovnega izpita za ribiškega gospodarja
(Ur. l. RS, št. 99/07), Pravilniku o opravljanju
strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova (Ur. l. RS, št. 99/07) ter po Pravilniku o
opravljanju strokovnega izpita za ribiškega
čuvaja (Ur. l. RS, št. 99/07).
Izbrani izvajalec mora organizirati izvedbo strokovnega izpita najmanj enkrat na leto
ne glede na število prijavljenih kandidatov
oziroma ko je prijavljenih najmanj 10 kandidatov za posamezni izpit.
2. Pogoji za prijavo
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– je pravna ali fizična oseba registrirana
za dejavnost ribištva;
– ima izkušnje pri organizaciji usposabljanj na podobnih področjih v ribištvu;
– ima usposobljene kadre za izvajanje
javnih pooblastil;
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– deluje na področju celotne države;
– ima vzpostavljeno potrebno infrastrukturo za učinkovito izvajanje javnih pooblastil;
– mora zagotoviti primerne prostore za
izvedbo izpita;
– mora izdelati izračun stroškov za izvajanje strokovnega izpita z določitvijo cene
opravljanja posameznega strokovnega izpita;
– cena za opravljanje posameznega strokovnega izpita ne sme biti višja kot 200 EUR
in se lahko povišuje v naslednjih letih za stopnjo inflacije za preteklo koledarsko leto.
Pooblastilo za izvajanje izpitov in drugih
usposabljanj se izda za dobo 10 let. Pooblaščenec je dolžan dejavnosti, ki so predmet
javnega pooblastila izvajati v skladu s programi in vsebinami predpisanimi s pravilniki
oziroma programi, ki jih predpiše minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Medsebojna razmerja med ministrstvom
in nosilcem javnega pooblastila se podrobneje uredijo s pogodbo.
Pooblastilo se lahko odvzame v primerih,
če nosilec javnega pooblastila ne izpolnjuje
več predpisanih pogojev ali če ravna v nasprotju s predpisi ali pogodbo iz prejšnjega
odstavka.
3. Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
2. točke:
a) Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz
prve alineje prejšnje točke, prijavitelj prijavi
priloži izpisek iz registra dejavnosti.
b) Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz
druge alineje prejšnje točke, prijavitelj prijavi
priloži število in vrsto izvedenih usposabljanj
v zadnjih dveh letih.
c) Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz
tretje alineje prejšnje točke, prijavitelj prijavi
priloži spisek oseb z dokazili o izpolnjevanju pogojev za izvajanje usposabljanj, ki jih
bodo izvajali.
d) Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja
iz četrte, pete in šeste alineje prejšnje točke,
prijavitelj podpiše izjavo, s katero zagotavlja
izpolnjevanje teh pogojev.
4. Pojasnila razpisne dokumentacije:
kandidati na javnem razpisu lahko v pisni
obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave. Vprašanja se naslovijo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov:
dusan.bravnicar@gov.si.
5. Rok in način prijave
Prijave je treba poslati po pošti v pisni
obliki na naslov; Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana ali jo osebno vložiti v vložišču Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Prijava je oddana pravočasno do roka,
če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena na Ministrstvo za kmetijstvo
in prehrano do vključno 31. januarja 2008;
– poslana s priporočeno pošto do vključno 31. januarja 2008, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu;
– oddana v vložišče (glavna pisarna Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) do vključno 31. januarja 2008.
Pisne prijave morajo biti v zaprti ovojnici
označene z natančno oznako na sprednji
strani:
– ne odpiraj – prijava za javni razpis,
– številka in datum javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– ime in naslov prijavitelja.

6. Obravnavanje prijav: prepozno prispele prijave bodo neodprte vrnjene prosilcem.
Nepravilno označenih prijav se ne bo obravnavalo, nepopolne prijave in tiste, ki ne bodo
izpolnjevale vseh zahtevanih razpisnih pogojev, pa bodo zavrnjene.
7. Odločanje o ustreznosti prijav: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
bo odločalo o ustreznosti prijav v postopku
javnega razpisa in bo strokovno ocenila vse
pravočasne in pravilno označene prijave.
Kolikor bodo določene prijave nepopolne,
bo v roku 8 dni pozvala prijavitelje na dopolnitev prijave. Kolikor prijavitelj v danem
roku ne bo dopolnil prijave, bo njegovo prijavo zavrnilo. Prijavitelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni
po odpiranju prijav.
8. Pravno varstvo: zoper odločbo ministra ni pritožbe v upravnem postopku, lahko pa se sproži upravni spor na Upravnem
sodišču Republike Slovenije, Fajferjeva 33,
Ljubljana v roku 30 dni po prejemu odločbe.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-33157/07
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– XIII. poglavja 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
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 311 – diverzifikacija
v nekmetijske dejavnosti
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa

Št.
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skupne kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP 2007
– 2013) za diverzifikacijo v nekmetijske
dejavnosti, ki prispevajo k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah.
To bo omogočilo začetek ali posodobitev
opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbudilo ustvarjanje novih delovnih mest in
dodatnih virov dohodka na kmetijah. Hkrati
bo prispevalo k izboljšanju socialnih in ekonomskih razmer na kmetiji.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti, z možnostjo koriščenja do 31. 12.
2009, je 6.500.000,00 EUR, od tega:
– namenska
sredstva
EU-EKSRP:
4.875.000,00 EUR,
– slovenska
soudeležba:
1.625.000,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Javni razpis je odprt do
porabe sredstev.
II. Vlagatelji
Do podpor so upravičena podjetja, ki
imajo ob oddaji vloge dejavnost registrirano kot:
1. kmetija z dopolnilno dejavnostjo,
2. samostojni podjetnik posameznik,
3. gospodarska družba ali
4. zadruga;
ter je odgovorna oseba podjetja član
kmetijskega gospodinjstva in ima prijavljeno
stalno bivališče na naslovu kmetije. Kot član
kmetijskega gospodinjstva se šteje:
1. nosilec kmetijske dejavnosti,
2. njegovi potomci ali njegovi posvojenci in njihovi zakonci oziroma izvenzakonski
partnerji,
3. njegovi vnuki oziroma potomci njegovih posvojencev in njihovi zakonci oziroma
izvenzakonski partnerji,
4. njegov zakonec ali zunajzakonski partner,
5. njegovi brati in sestre ter njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji in njihovi
potomci,
6. njegovi starši,
7. njegovi stari starši,
8. posvojitelj.
Odgovorna oseba je nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji ali samostojni podjetnik
posameznik, zakoniti zastopnik gospodarske družbe ali zadruge.
Registrirana dejavnost pomeni, da je
podjetje vpisano pri pristojnem organu. Samostojni podjetnik posameznik, gospodarske družbe in zadruge morajo imeti tudi pridobljeno davčno in matično številko.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe v:
1. proizvodne dejavnosti, povezane s
tradicionalnimi znanji na kmetiji (definirane v
Uredbi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Uradni
list RS, št. 61/05),
2. proizvodne dejavnosti, povezane s
predelavo proizvodov izven Priloge I k Pogodbi (objavljene na spletni strani http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si) in
drugih nekmetijskih proizvodov na kmetiji
(po Standardni klasifikaciji dejavnost 2008
(v nadaljevanju: SKD 2008) oddelek 13, 14,
15, 16 (razen 16.1), 17, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 31, 32, 33 in razred 30.99),
3. pridobivanje energije za prodajo na
kmetiji iz obnovljivih virov (definirane v Ured-
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bi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Uradni list
RS, št. 61/05),
4. prodajne dejavnosti, povezane s pro
izvodnimi dejavnostmi na kmetiji (definirane v Uredbi o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
Uradni list RS, št. 61/05),
5. storitvene dejavnosti na kmetijah:
– turizem (gostinske nastanitvene dejavnosti (po SKD 2008 oddelek 55 in strežba
jedi po SKD 2008 in druge negostinske dejavnosti (definirane v Uredbi o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Uradni list RS, št. 61/05)),
– postavljanje ostrešij in krovska dela (po
SKD 2008 razred 43.91; pri uporabi tradicionalnih materialov lesa in slame),
– računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (po
SKD 2008 oddelek 62),
– druge informacijske dejavnosti (po
SKD 2008 oddelek 63),
– računovodske, knjigovodske dejavnosti; davčno svetovanje (po SKD 2008 skupina 69.2),
– podjetniško in poslovno svetovanje (po
SKD 2008 razred 70.22),
– izobraževanje (po SKD 2008 razred
85.10, 85.52, 85.59),
– zdravstvo in socialno varstvo (po SKD
2008 razred 86.21, 86.22, 86.23, 86.90, oddelek 87 in 88),
– popravila računalnikov in izdelkov za
široko rabo (po SKD 2008 oddelek 95).
Upravičeni stroški so:
– Gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela, zemeljska, betonska, zidarska,
tesarska, fasaderska, krovska, kleparska,
keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev kanalizacije ter zunanja
ureditev okolice objekta). Pri posameznih
gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo
stroški dobave gotovih elementov (nakup
in prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala,
prevoza in opravljenih del).
– Posebno usposabljanje za potrebe
opravljanja dejavnosti.
– Nakup nove opreme za namen iz tega
ukrepa, vključno z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju: IKT)
in računalniško programsko opremo. Med
upravičene stroške sodijo še stroški povezani z aktiviranjem opreme v tehnološki proces
(stroški transporta, montaže opreme).
– Ostali splošni stroški, ki so neposredno
povezani z naložbo (kot so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije
izvedljivosti in ekonomske upravičenosti) do
višine 10 odstotkov skupno priznane vrednosti naložbe.
Upravičeni stroški naložbe so samo
stroški, nastali od datuma izdaje odločbe
o dodelitvi sredstev do 30. 6. 2015. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti
upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev
ali del).
Upravičeni splošni stroški kot so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem,
študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, ki so povezani z naložbo, so lahko
nastali pred datumom izdaje odločbe o dodelitvi sredstev, vendar samo od 1. 1. 2007
dalje.
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IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
– Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev PRP 2007–2013 mora biti predložena v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije
za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse
priloge in dokazila, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in morajo biti medsebojno
usklajeni, resnični in točni.
– Kmetija mora biti vpisana v register
kmetijskih gospodarstev.
– Kmetija mora biti aktivna. Za aktivno
kmetijo se šteje, če na enoto vloženega
dela (1.800 ur je 1 polna delovna moč, v
nadaljevanju: PDM) ustvari bruto prihodek iz
kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih,
gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah vsaj v višini 1 bruto minimalne plače
na zaposlenega v letu pred letom objave
javnega razpisa. Bruto minimalna plača na
zaposlenega je objavljena na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si/.
– Vlagatelj mora imeti sedež in opravljati
dejavnost na kmetiji.
– Vlagatelj mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev.
– Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko tehnično dokumentacijo z detajlnim popisom del in stroškovno opredelitvijo
cen s strani odgovornega projektanta ter
vsa dovoljenja za naložbo v skladu z veljavno zakonodajo. Gradbena in obrtniška dela
morajo biti izvedena v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo
okolja.
– Vlagatelj mora predložiti pooblastilo lastnika oziroma morebitnih solastnikov kmetije, kolikor gre za novogradnjo ali obnovo
objekta.
– Vlagatelj mora imeti poravnane obveznosti do države oziroma ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
– Vlagatelj mora biti registriran v skladu
z 61. členom Uredbe.
– Vlagatelj mora zagotavljati ohranitev
oziroma povečanje števila zaposlenih.
– Odgovorna oseba mora imeti prijavljeno stalno bivališče na naslovu kmetije.
– Odgovorna oseba se mora ukvarjati v
času oddaje vloge s kmetijsko dejavnostjo.
– Odgovorna oseba je lahko v času oddaje vloge stara največ 60 let.
– Izdelan mora biti poslovni načrt oziroma program dela v skladu s priročnikom,
ki je objavljen na spletni strani: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
Pri poslovnem načrtu oziroma programu
dela morajo biti izdelani vsi izračuni in priložene vse zahtevane priloge.
– Naložba mora biti ekonomsko upravičena (interna stopnja donosnosti mora biti
pozitivna), kar mora biti razvidno iz poslovnega načrta.
– Naložba se mora izvesti na območju
Republike Slovenije.
– Naložba se mora izvesti izven naselij: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje,
Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd,
Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik,
Kočevje, Koper, Kostanjevica/Krki, Kranj,
Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš,
Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna,
Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne

na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina,
Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica,
Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Šoštanj,
Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec,
Železniki in Žiri.
– Iz vloge mora biti razvidno, da podjetje
z naložbo katero prijavlja za dodelitev sredstev, ne presega kriterijev za mikro podjetja
definirana po priporočilu Evropske Komisije 2003/361/EC (manj kot 10 zaposlenih in
manj kot 2.000.000 EUR prometa).
– Podatki navedeni v prijavnem obrazcu,
poslovnem načrtu in priloženih dokazilih morajo biti skladni.
– Vloga mora biti popolna in doseči 40
ali več točk pri ocenjevanju. Od tega vsaj 20
točk iz ekonomskega vidika naložbe.
– Vloga se posreduje tudi v elektronski
obliki (prijavni obrazec (brez prilog) in poslovni načrt oziroma program dela, v verziji, ki jo prepozna Word ali Excel 2000 ali
novejši).
Posebni pogoji:
Naložbe, katerih skupna vrednost ob prijavi ne presega 50.000 EUR, se štejejo kot
enostavnejše naložbe, zahtevne naložbe pa
so naložbe katerih skupna vrednost presega
50.000 EUR. Pri enostavnejših naložbah se
pripravi enostavnejši poslovni načrt oziroma program dela v skladu s priročnikom,
ki je objavljen na spletni strani: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
V primeru, da gre za naložbo v obnovljive vire, vrednost naložbe ob prijavi ne sme
preseči 480.000 EUR.
Kolikor vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe,
mora biti iz priložene investicijsko tehnične
dokumentacije razvidno:
– popis del in stroškov se mora nanašati
na celotno naložbo,
– kadar gre za fazno gradnjo, mora biti
predložen natančen popis o že izvedenih
aktivnostih in o vrednosti že izvedenih del,
ki ga sestavi pooblaščen projektant ali nadzornik,
– kadar gre za naložbe v novogradnje
oziroma adaptacije prostorov in nakupu pripadajoče opreme, ki se nahajajo ali se bodo
nahajali v objektih zgrajenih tudi za druge
namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje oziroma adaptacije celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada, ipd) kot
opravičljivi stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo.
Kolikor vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v storitve vzgoje in varstva otrok (vzgojno-varstvena družina, delo
zasebnega vzgojitelja) mora ob zaključku
naložbe izpolnjevati pogoje za vpis v razvid
pri Ministrstvu za šolstvo in šport.
Kolikor vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe za izvajanje socialno
varstvene storitve za starostnike ali invalide mora:
– najkasneje do konca naložbe izpolnjevati predpisane pogoje za izvajanje teh
storitev v skladu s predpisi o socialnem varstvu in
– ob oddaji vloge pridobiti pozitivno mnenje Socialne zbornice za predviden program
izvajanja storitve.
Obveznosti upravičenca:
– mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt osebni ali transakcijski račun v
Republiki Sloveniji,
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– predmet naložbe se mora uporabljati
izključno za dejavnost, ki je predmet podpore in obravnavati kot sredstva, ki se amortizirajo (velja za opremo in objekte), po knjigovodskih standardih,
– mora za stroške vseh storitev, dobav
in del, ki so višji od 10.000 EUR, pridobiti
ponudbe najmanj treh ponudnikov. Kolikor
se iz objektivnih razlogov ne more zagotoviti treh ponudb, se lahko ob predhodnem
soglasju z Agencijo zmanjša število ponudb.
Izvirniki ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za
revizijo in pregled na kraju samem,
– dejavnost, za katero so bila sredstva
dodeljena, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po izplačilu sredstev. V tem
obdobju se ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ali uporabljati naložbo v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev,
– naložbo mora ustrezno označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in
označevanju projektov v okviru Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013, ki se nahaja na spletni
strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si/,
– po zaključku naložbe mora z naložbo
zagotavljati ohranitev oziroma povečanje
števila zaposlenih oziroma zagotoviti vsaj
eno zaposlitev. Kmetija mora zagotoviti vsaj
eno PDM. Pri izračunu obsega dela se upošteva, da za eno PDM velja oseba v aktivni
življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga
vsaj s 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na to pa izračunane vrednosti ne smejo preseči vrednosti po navedenih statusih,
in sicer: kmetijski zavarovanec (1 PDM),
kmečka gospodinja (1 PDM), stalno najeta delovna sila (1 PDM), upokojenec (0,2
PDM); redno zaposlen izven kmetije (0,5
PDM), dijak ali študent (0,2 PDM), druge
osebe (0,5 PDM),
– naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka. Kot zaključek naložbe se v
primeru gradnje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev opreme v
opravljanje storitve,
– naložba se mora najkasneje zaključiti
v naslednjih dveh proračunskih letih od datuma izdaje odločbe o dodelitvi sredstev (nproračunsko leto izdaje odločbe, n+2),
– mora za naložbo, za katero je prejel
podporo, voditi predpisano dokumentacijo
in dokumentacijo navedeno v pogodbi, ter
jo hraniti najmanj še pet let po zaključku
naložbe,
– upravičenec mora voditi poslovne knjige v skladu z zakonodajo in o poslovnih rezultatih in doseganju ciljev morajo poročati
ARSKTRP še pet let po zaključku naložbe.
Kot bistvene spremembe naložbe za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo naložbe
ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemniku
sredstev neupravičeno prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja oziroma spremembe kraja sofinanciranja proizvodne dejavnosti.
Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti
prejetih zneskov, če pogoji za dodelitev
pomoči niso bili izpolnjeni zaradi: okoliščin
višje sile, posebnih določil v sprejetih ured-

bah, pravic do uporabe pogoja prekinitve
pogodbe zaradi nepredvidenih okoliščin,
na katere nosilec pravice do prejema sredstev ni mogel vplivati in ostalih podobnih
okoliščin.
Prejemnik sredstev ni dolžan vrniti vseh
že pridobljenih sredstev, kadar gre za naslednje primere višje sile ali izrednih okoliščin:
smrt prejemnika sredstev (velja za fizične
osebe), dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo (velja za fizične osebe),
razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati
na dan sprejema obveznosti, huda naravna
nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva, uničenje hlevov na
kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
kužna živalska bolezen, ki prizadene vso
kmetovo živino ali večinski del.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščin
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh
od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
V. Omejitve:
1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa po PRP 2007–
2013.
2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva EU.
3. Za vsa dodeljena sredstva se bo obračunavala akontacija dohodnine v skladu z
veljavno zakonodajo.
4. Podpore za naložbe po tem javnem
razpisu se ne dodelijo za:
– vouchersko svetovanje,
– nakup patentiranih pravic, know-howa,
licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
– naložbe v raziskave in razvoj produktov,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– prevozna in transportna sredstva,
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najema itd.),
– bančne stroške in stroške garancij,
– nakup rabljene opreme,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme,
– nakup gradbene mehanizacije,
– naložbe v prostore za zasebno rabo,
– podjetjem v sektorjih ribištva in ribogojstva ter premogovništva,
– predelava lesa po SKD 2008 razred
16.10,
– predelava živilskih proizvodov, katerih
surovina so kmetijski proizvodi.
5. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki:
– so v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je teko-
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ča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci,
– podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da nepremičnine, na katerih se izvaja
naložba, niso predmet sklepa o izvršbi na
nepremičnino,
– imajo neporavnane obveznosti do države.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev po pravilih državnih
pomoči po pravilu de minimis. Struktura financiranja je naslednja:
– 50% upravičenih izdatkov se zagotovi
iz javnih virov,
– 50% upravičenih izdatkov zagotovi
upravičenec.
Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene
naložbe, ki so upravičene do podpore, za
programsko obdobje izvajanja PRP 2007–
2013, je omejena kot sledi:
– najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 3.500 EUR,
– prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju največ
100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Rok
za izplačilo nepovratnih sredstev znaša do
60 dni od prejema popolnega zahtevka za
izplačilo. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu in končno gradbeno
situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega
nadzornega organa in upravičenca (v primeru večjih gradbenih del) z originalnimi
dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o
opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca.
Upravičenec mora zahtevek za izplačilo
sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP od 1. 1. do 31. 7. tekočega leta. V primeru, da upravičenec zahtevka za izplačilo
sredstev ne posreduje v navedenem roku,
mu ARSKTRP ne more zagotoviti izplačila v
tekočem letu, ampak v naslednjem letu.
Prejemnik sredstev pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih
porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v
skladu s pogodbenimi obveznostmi, mora
vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
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.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Ta merila so opredeljena skladno z načeli
opredeljenimi v PRP 2007–2013:
– razvojna ogroženost na ravni SKTE-3
regije v kateri je sedež vlagatelja,
– ekonomski vidik,
– družbeno-socialni vidik vlagatelja.
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Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog za ukrep Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Merila – sklop in podsklopi
1.

2.

3.

DA

NE

Maksimalno
št. točk

Doseženo
št. točk

Razvojna ogroženost na ravni SKTE-3 regije:
10 točk – indeks 120 ali več
8 točk – indeks 110 – 119,9
6 točk – indeks 100 – 109,9
4 točke – indeks 90 – 99,9
2 točki – indeks 89,9 ali manj

10

Ekonomski vidik

55

– Kakovost analize konkurence (točke se seštevajo):
1 točko – poglobljena analiza konkurentov s stališča preferenc kupcev
1 točko – poglobljena analiza konkurentov s stališča lastnosti podjetja
1 točko – opredelitev strukture tržnih deležev
1 točko – opredelitev vstopnih ovir oziroma bodoče konkurence
1 točko – opredelitev strateških priložnosti

5

– Dejavnosti po prioriteti
15 točk – pridobivanje energije iz obnovljivih virov, tradicionalna znanja, kmetije z nastanitvijo,
socialno varstvo, predšolska vzgoja,
10 točk – prodajne dejavnosti, druga oblika gostinske dejavnosti, negostinske dejavnosti
5 točk – proizvodne dejavnosti, povezane s predelavo proizvodov, postavljanje ostrešij in krovska
dela, računovodske, knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje, zdravstvo, drugo izobraževanje
1 točko – ostale dejavnosti

15

– Interna stopnja donosnosti:
10 točk – od 10% do 15%
8 točk – od 9% do 9,9%
5 točk – od 8 do 8,9%
3 točke – do 7,9% in 15,1% ali več

10

– Diskontirana doba vračanja:
10 točk – 3 leta ali manj
8 točk – 3,01 let do 5 let
5 točk – 5,01 let do 7 let
1 točko – 7,01 ali več let

10

– Letni prihodek:
10 točk –200% in več vrednosti naložbe
8 točk – od 100% do 199,9% vrednosti naložbe
6 točk – od 30% do 99,9% vrednosti naložbe
4 točk – od 5% do 29,9% vrednosti naložbe
0 točk – pod 4,9% vrednosti naložbe

10

– Območja (občine) z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji:
5 točk – območje A
3 točke – območje B
1 točko – območje C

5

Družbeno socialni vidik vlagatelja

35

– Starost odgovorne osebe:
10 točk – odgovorna oseba je stara 34 let ali manj
8 točk– odgovorna oseba je stara od 35 do 39 let
5 točk – odgovorna oseba je stara od 40 do 49 let
2 točki – odgovorna oseba je stara od 50 do 60 let

10

– Izobrazba odgovorne osebe:
10 točk – končana visoka šola ali več
8 točk – končana višja šola
6 točk – končana srednja šola
4 točke – končana poklicna šola
2 točki – končana osnovna šola
0 točk– nima osnovnošolske izobrazbe oziroma ni predložil potrdila o izobrazbi

10

– Vlagatelj izvaja naložbo v objektu dediščine:
5 točk – da
0 točk – ne

5

– Spol odgovorne osebe:
5 točk – ženska
0 točk – moški

5

– Mladi prevzemnik:
5 točk – da
0 točk – ne

5
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Pri ocenjevanju mora vloga doseči 40 ali
več točk. Od tega vsaj 20 točk iz ekonomskega vidika naložbe.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti
vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo
vloge;
– Postopek za izbor vlagateljev;
– Vzorec pogodbe;
– Merila za ocenjevanje vlog;
– Seznam upravičenih stroškov;
– Vlogo, ki vsebuje:
– Prijavni obrazec za diverzifikacijo v
nekmetijske dejavnosti;
– Seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana in oddana v
skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 15. uro, na Sektorju za razvoj
podeželja, Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana ali na spletni strani: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je treba poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana (velja poštni žig), do objave
obvestila o zaprtju javnega razpisa oziroma
porabe sredstev. Obvestilo o zaprtju javnega razpisa oziroma porabi sredstev bo
objavljeno na enak način, kot je bil objavljen
javni razpis.
Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah, opremljene z naslovom pošiljatelja
in označene z oznako: »ne odpiraj – vloga
na javni razpis »Ukrep 311«.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od
8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski
pošti na naslov aktrp@gov.si.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
ARSKTRP odpira in obravnava vloge po
vrstnem redu oddaje vlog oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe razpisanih sredstev za ta ukrep. V primeru, da je
skupna višina zaprošenih sredstev višja od
razpisanih in da imata na končnem mestu
liste prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura,
minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje
o določanju vrstnega reda prispelih vlog.
Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O
dnevu žrebanja se obvesti vlagatelja 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 izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom
ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog 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, javno
pove evidenčno številko izžrebane vloge in
izžrebani listek takoj odda komisiji. Z žrebom se določi vrstni red vlog. 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 in oceni ARSKTRP.
Po odprtju vloge, se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se
vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od
prejema vloge pisno pozove na dopolnitev.
Kolikor ARSKTRP v roku 30 dni od prejema
vloge, ki je nepopolna, vlagatelja ne pozove
na dopolnitev, se šteje, da je bil vlagatelj
pozvan 30. 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 le-ta ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s
sklepom zavržejo. Če se med postopkom
preverjanja pregleda glede na popolnost
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
jo zavrne.
Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih
vlog in dobi zaporedno številko. V primeru, da nepopolna vloga ni bila pozvana na
dopolnitev v roku 30 dni od prejema, se jo
datumsko uvrsti na listo popolnih vlog tako,
da se 30. dnevu od prejetja vloge prišteje
dneve dejanske dopolnitve.
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
listo 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. Odobri se le tista vloga, ki preseže
postavljeni prag minimalnega števila točk,
do porabe sredstev za posamezen razpis.
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 dodelijo 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 treba poslati priporočeno po pošti
na ARSKTRP.
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 obrestmi od
dneva prejema sredstev.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administra-
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tivne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ
upravljanja je MKGP.
V primeru kontrol se preveri znesek, ki
se plača upravičencu izključno na podlagi
zahtevka za plačilo (v nadaljevanju: zahtevek). Preveri se tudi znesek, ki se plača
upravičencu po pregledu upravičenosti zahtevka. Kolikor znesek, ki se plača upravičencu po pregledu upravičenosti zahtevka,
presega znesek, ki se plača upravičencu
izključno na podlagi zahtevka za več kot
3%, se za razliko uporabi znižanje zneska,
glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe
Komisije (ES) št. 1975/2006. Če se ugotovi,
da je upravičenec namerno vložil napačen
zahtevek, se zadevna dejavnost izključi iz
podpore Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja. Poleg tega se upravičenec
izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za zadevno in naslednje leto.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-33158/07
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
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 Dodajanje vrednosti
kmetijskim in gozdarskim proizvodom
iz PRP 2007–2013 – javni razpis
za leto 2007
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim
proizvodom« iz PRP 2007–2013.

Stran

7744 /

Št.

112 / 7. 12. 2007

Predmet sofinanciranja so naložbe, ki
zadevajo: predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov, opredeljenih v Prilogi I Pogodbe
o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu, 25. marca 1957,
razen proizvodov iz rib ter proizvodov, ki
posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode (v nadaljevanju: kmetijski pro
izvodi).
Naložbe v predelavo in trženje pro
izvodov, ki niso na seznamu »kmetijskih
proizvodov«, objavljenem na spletni strani
v sklopu tega javnega razpisa, se ne sofinancirajo v okviru tega ukrepa.
Seznam kmetijskih proizvodov je objavljen na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si
in www.mkgp.gov.si.
Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjenih za sofinanciranje projektov prispelih na javni razpis za ukrep »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim pro
izvodom« znaša 7.979.059,00 EUR, od tega
so namenjena:
– sredstva v višini do 6.000.000,00 EUR
za zahtevne naložbe in
– sredstva v višini do 1.979.059,00 EUR
za enostavne naložbe.
– namenska sredstva EKSRP (EU):
5.984.294,00 EUR;
– sredstva
iz
proračuna
RS:
1.994.765,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski po
stavki:
– 9200 PRP 2007–2013 – EU največ v
višini 75% in
– 9201 PRP 2007–2013 – slovenska
udeležba MKGP največ v višini 25%.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%.
II. Vlagatelji
1. Vlagatelji na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov so:
– mikropodjetja, majhna, srednje velika
podjetja in velika podjetja z manj kot 750
zaposlenimi ali prihodkom do 200 milijonov EUR. Podjetja morajo biti registrirana za
živilskopredelovalno dejavnost,
– člani kmetijskega gospodinjstva v okviru dopolnilnih dejavnosti, ki so vpisane v
evidenci dopolnilnih dejavnosti,
– planine v zasebni lasti za namen predelave mleka, ki so za to dejavnost registrirane,
– kmetije – za namen pridelave vina oziroma oljčnega olja.
Razpisni dokumentaciji je priložen »register upravičenih dejavnosti«. Vlagatelji,
ki kandidirajo za prejem sredstev, morajo
biti registrirani najmanj za eno od naštetih
dejavnosti, na katero se mora glasiti tudi
vloga za sofinanciranje projekta in izvedba
naložbe. Zaradi različnih registrov sta ločena seznama dejavnosti za gospodarske
družbe, samostojne podjetnike ter zadruge
in za dopolnilne dejavnost na kmetiji.
2. Člani kmetijskega gospodinjstva so
člani kmečke družine, ki živijo na naslovu
nosilca kmetijskega gospodarstva oziroma
naslovu kmetijskega gospodarstva, in sicer:
nosilec kmetijske dejavnosti, njegovi potomci ali njegovi posvojenci in njihovi zakonci
oziroma izven zakonski partnerji, njegovi
vnuki oziroma potomci njegovih posvojencev in njihovi zakonci oziroma izvenzakonski partnerji, njegov zakonec ali zunajzakonski partner, njegovi brati in sestre ter njihovi
zakonci ali zunajzakonski partnerji in njihovi
potomci, njegovi starši, njegovi stari starši
in posvojitelj.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3. Vlagatelji morajo izpolnjevati pogoje o
registraciji v skladu z veljavno zakonodajo in
ob oddaji vloge imeti eno izmed naslednjih
organizacijskih oblik:
1. gospodarska družba,
2. zadruga,
3. samostojni podjetnik posameznik,
4. kmetija z dopolnilno dejavnostjo,
5. agrarna in pašna skupnost na podlagi pogodbe,
6. kmetija, ki se ukvarja s pridelavo
grozdja in vina oziroma pridelavo oljk.
4. Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje naložb le na tistih sektorjih predelave znotraj kategorije živilskopredelovalne
dejavnosti, za katere so ob oddaji vloge
registrirani:
– samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe in zadruge: v sodnem
registriru dejavnosti ali poslovnem registru
dejavnosti pri AJPES;
– dopolnilne dejavnosti: v registru dopolnilnih dejavnosti na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju
MKGP);
– planine: v registru Veterinarske uprave RS;
– kmetije, ki so vlagatelji kot pridelovalci
grozdja in vina: v registru kmetijskih gospodarstev na MKGP in registru pridelovalcev
grozdja in vina na MKGP;
– kmetije, ki so vlagatelji kot pridelovalci
oljk: v registru kmetijskih gospodarstev na
MKGP.
5. Vlagatelji morajo imeti prebivališče
ali sedež podjetja v Republiki Sloveniji, naložba pa izvedena na območju Republike
Slovenije.
III. Predmet podpore
1. Upravičeni stroški so:
– nakup nepremičnin;
– izgradnja ali obnova nepremičnin;
– nakup novih strojev in tehnološke opreme.
Zgornja višina upravičenih stroškov je
določena v poglavju VI/1 do VI/4 razpisne
dokumentacije.
– splošni stroški:
a) izdatki arhitektom in inženirjem, ki so
neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naložbo v obsegu
8% vseh upravičenih stroškov;
b) študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter stroški nadzornikov del, neposredno povezanih z naložbo v obsegu 4%
vseh upravičenih stroškov.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
a) Splošni pogoji:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne
dokumentacije za ta ukrep, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Zaradi kontrole
podatkov s strani Agencije za kmetijske trge
in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKTRP) mora vlagatelj (tudi pri izdelavi poslovnega načrta) uporabljati podatke iz uradnih
evidenc in zadnje oddane zbirne vloge za
ukrepe kmetijske politike.
2. Vlagatelj mora predložiti vlogo na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in
dokazili, ki so v njej navedeni.
3. Prejemnik sredstev mora za naložbo,
za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom in pogodbo, ter jo hraniti najmanj še 5 let od dneva
zadnjega izplačila sredstev in na zahtevo

ARSKTRP o doseganju ciljev poročati še
pet let od prejema sredstev.
4. V okviru ukrepa se izvaja sofinanciranje enostavnih in zahtevnih naložb. Pri enostavnih naložbah priznana vrednost naložb
ne presega 80.000 EUR na projekt. Za enostavne naložbe v vrednosti nad 40.000 EUR
do vključno 80.000 EUR mora biti predložena strategija razvoja dejavnosti z vključeno
investicijo, v skladu z navodili, objavljenimi na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in
www.arsktrp.gov.si.
V primeru zahtevnih naložb priznana vrednost naložb presega 80.000 EUR na projekt. Za zahtevne naložbe mora biti predložen poslovni načrt v skladu s Priročnikom za
izdelavo poslovnega načrta, ki je objavljen
na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in
www.arsktrp.gov.si. Izdelan naj bo za obdobje izvajanja naložbe in še vsaj za nadaljnjih
pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja
naložbenih sredstev.
5. V primeru zahtevnih naložb mora
upravičenec s poslovnim načrtom dokazati
tudi ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje
se, da je naložba ekonomsko upravičena,
če je kumulativni finančni tok pozitiven.
6. Vlagatelj mora dokazati izboljšanje
splošne učinkovitosti. To se dokaže z izpolnjevanjem enega izmed ciljev ukrepa:
– uvajanje novih proizvodov, tehnologij
ali proizvodnih izboljšav;
– uvajanje učinkovitega trženja pro
izvodov;
– stabilizacija dohodkov in zagotavljanje
splošne učinkovitosti in večje produktivnosti
dela;
– uvajanje izboljšav s področja higiene,
varovanja okolja in varnosti pri delu.
7. Kmetije, dopolnilne dejavnosti in planine dokažejo splošno učinkovitost z dosego
enega od zgoraj navedenih ciljev in dodatno
še z gospodarsko vitalnostjo ali z dosego
1 polne delovne moči (PDM). To mora biti
razvidno iz tabel »F2 vrednost tržne pro
izvodnje pred in po naložbi« in »F5 delovna sila« obrazca razpisne dokumentacije v
primeru enostavnih naložb in iz poslovnega
načrta v primeru zahtevnih naložb.
– Šteje se, da je kmetijsko gospodarstvo
gospodarsko vitalno, če na polnovredno delovno moč (PDM) ustvari bruto prihodek iz
kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih,
gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah pred naložbo vsaj v višini 1 bruto minimalne plače na zaposlenega v letu pred
letom objave javnega razpisa. Bruto minimalna plača na zaposlenega v letu 2006
znaša 6.262 EUR na leto.
– Pri izračunu obsega dela upoštevamo,
da za eno PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga
vsaj z 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo
preseči vrednosti po navedenih statusih, in
sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1
PDM); kmečka gospodinja (1 PDM); stalno
najeta delovna sila (1 PDM); upokojenec
(0,2 PDM); redno zaposlen izven kmetije
(0,5 PDM); dijak ali študent (0,2 PDM); druge osebe na kmetijskem gospodarstvu ipd.
(do 0,5 PDM).
8. V primeru predelave in trženja kmetijskih proizvodov so upravičeni stroški naložbe, ki so nastali po 1. 1. 2007 in upravičeni
splošni stroški, vezani na naložbo, nastali
po 1. 1. 2002. Davek na dodano vrednost ni
upravičen strošek naložbe.
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9. Vlagatelj ni upravičen do sofinanciranja naložbe, ki je bila zaključena pred datumom izdaje odločbe.
10. Kot začetek izvedbe naložbe se šteje prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja,
tudi sklenitev pogodbe, naročanje materiala,
opreme, storitev ali del.
11. V primeru izgradnje in obnove nepremičnin ter nakupa novih strojev in opreme
mora vlagatelj dokazati lastništvo nepremičnine, kjer bo potekala naložba. Kolikor gre
za naložbo v nepremičnine, katerih vlagatelj ni lastnik, mora biti predložena notarsko
overjena pogodba o najemu nepremičnin
(za obdobje najmanj 10 let po zaključku
naložbe) in soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov k naložbi.
12. Če se končni prejemnik ne šteje za
naročnika iz 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06), mora za
stroške vseh storitev, dobav, del, strojev in
opreme, ki so višji od 10.000 EUR, pridobiti
primerljive ponudbe najmanj treh dobaviteljev. Ponudbe morajo biti ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev vključene v poročilo,
izvirniki pa morajo biti na voljo za revizijo in
pregled na kraju samem. Če se končni prejemnik v skladu s predpisi o javnih naročilih
šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo,
da je bil postopek izbire dobavitelja izveden
v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
13. Naložbena dejavnost, za katero
upravičenec po tem razpisu prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj naslednjih
pet let po zadnjem izplačilu sredstev in v
tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe
ne sme uporabljati v nasprotju z namenom
dodeljenih sredstev. V nasprotnem primeru
je dolžan vrniti prejeta sredstva z zamudnimi
obrestmi.
Kot bistvene spremembe se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo naložbe ali
pogoje izvajanja ali pa daje neupravičeno
prednost podjetju ali javni organizaciji;
– so posledica spremembe v naravi lastništva ali prenehanja ali premestitve pro
izvodne dejavnosti.
Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti
prejetih zneskov, če pogoji za dodelitev pomoči niso bili izpolnjeni zaradi: okoliščin višje sile, posebnih določil v sprejetih uredbah,
pravic do uporabe pogoja prekinitve zaradi
nepredvidenih okoliščin, na katere nosilec
pravice do prejema sredstev ni mogel vplivati in ostalih podobnih okoliščin.
Prejemnik sredstev ni dolžan vrniti vseh
že pridobljenih sredstev, kadar gre za naslednje primere višje sile ali izrednih okoliščin:
smrt prejemnika sredstev (velja za fizične
osebe), dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo (velja za fizične osebe),
razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati
na dan sprejema obveznosti, huda naravna
nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva, uničenje hlevov na
kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
kužna živalska bolezen, ki prizadene vso
kmetovo živino ali večinski del.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščin
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh
od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
14. Končni prejemnik, pri katerem se
ugotovi, da je v vlogi navajal neresnične

podatke, da je sredstva pridobil nezakonito
ali jih porabil nenamensko, oziroma del ni
izvršil v skladu s programom ali je odstopil
od pogodbe pred zaključkom naložbe, mora
vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. V tem primeru
novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske
politike ne more pridobiti za dobo dveh let
od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja oziroma zahtevka za vračilo sredstev,
ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
15. V primeru, da vlagatelj kandidira za
pridobitev sredstev samo za del naložbe,
mora biti iz priložene investicijsko tehnične
dokumentacije razvidno:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b) ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis,
c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov.
Naložba mora predstavljati zaključeno
proizvodno celoto.
16. Kolikor vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup pripadajoče
opreme, ki se nahaja ali se bo nahajala v
objektih zgrajenih tudi za druge namene, se
od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega
objekta (skupni prostori, streha, fasada ipd.)
kot upravičen strošek prizna le strošek v
sorazmernem deležu, glede na neto tlorisno
površino objekta, ki jo upravičeni prostori
zasedajo. Iz priložene investicijsko tehnične
dokumentacije mora biti razvidno:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celoten objekt,
b) popis del in stroškov za upravičen del
naložbe,
c) popis del in stroškov za neupravičen
del naložbe.
17. Naložba mora biti pred izplačilom
sredstev zaključena, glede na terminski plan
oziroma rok dokončanja projekta v pogodbi.
Kot zaključek naložbe se šteje:
a) v primeru nakupa strojev in opreme,
ko za naložbo ni bilo predhodno treba pridobiti gradbenega dovoljenja: z zapisnikom o
prevzemu in vključevanjem opreme v opravljanje storitve, podpisanim s strani dobavitelja in končnega prejemnika;
b) ko je za naložbo bilo predhodno treba
pridobiti gradbeno dovoljenje se dokazuje
zaključek naložbe s tehničnim prevzemom
in pridobljenim uporabnim dovoljenjem
oziroma dovoljenjem za poskusno obratovanje pri zahtevnejših projektih. Zaključek
gradbeno obrtniških del se izkazuje s priloženo originalno končno gradbeno situacijo,
potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa ter končnega prejemnika in
poročilom o opravljenem delu, podpisanim
s strani nadzornega organa ter končnega
prejemnika;
c) v primeru obnove objektov, ko za obnovo ni bilo potrebna pridobitev gradbenega
dovoljenja se izkaže zaključek naložbe s priloženo originalno končno gradbeno situacijo, podpisano s strani končnega prejemnika
in pooblaščenega nadzornega organa ter
poročilom o opravljenem delu, podpisanim
s strani končnega prejemnika in pooblaščenega nadzornega organa;
d) v primeru nakupa nepremičnin mora
biti najkasneje ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev tudi kupoprodajna
pogodba, dokazilo o vpisu nepremičnine v
zemljiško knjigo in uporabno dovoljenje, ki
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se glasi na naložbeno dejavnost in originalna kupoprodajna pogodba;
e) v primeru naložb, ki se izvajajo kot
kombinacija točk a) do d) se za zaključek
naložbe upoštevajo določila vseh zadevnih
točk.
Za vse naložbe, ki se bodo sofinancirale v okviru tega ukrepa morajo upravičenci
posredovati zahtevke za izplačilo sredstev
najkasneje 31. 7. 2009.
18. Vlagatelji morajo imeti poravnane
vse davke in prispevke do države.
19. Vlagatelj mora dokazati, da predelovalni obrat izpolnjuje minimalne standarde
Skupnosti.
20. Kolikor upravičenec ne vodi knjigovodstva po dejanskih dohodkih, mora najkasneje 30 dni po izdaji odločbe o odobritvi
sredstev javnega razpisa pričeti z vodenjem
knjigovodstva. Le v primeru kmetijskih gospodarstev za pridelavo grozdja in vina in
pridelavo oljk se lahko namesto knjigovodstva po dejanskih dohodkih uvede knjigovodstvo po metodologiji FADN, s spremljanjem rezultatov gospodarjenja in obdelavo
podatkov. Vodenje knjigovodstva, spremljanje rezultatov gospodarjenja in obdelava teh
podatkov mora potekati vsaj še 5 obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa.
21. Do nakupa nepremičnin so upravičena mikro, majhna in srednja podjetja.
Možen je nakup nepremičnin, ki omogočajo tehnološko zaključeno proizvodno
celoto, kar pomeni, da so izključno ter v
celoti kupljene za namene predelave kmetijskih proizvodov. Nepremičnina, ki je predmet podpore, ne sme biti zemljiškoknjižno
obremenjena.
Tehnološko zaključeno proizvodno celoto vlagatelj izkaže z izpolnjevanjem vseh
spodaj navedenih alinej:
– da je izveden tehnični prevzem in priloženo uporabno dovoljenje za proizvodni
objekt in dokazilo o vpisu nepremičnine v
zemljiško knjigo najkasneje ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev;
– da je v primeru nakupa objekta upravičen strošek nakupa za proizvodni objekt,
v okviru katerega so lahko upravičen izdatek tudi skladiščne površine, v obsegu
do največ površin proizvodnega objekta.
Kolikor so v okviru proizvodnega objekta
tudi kurilnica, energetske in kompresorske
postaje, ki so zgrajene samo za namene pro
izvodnega objekta, se kot upravičen izdatek
štejejo stroški nakupa objekta ali prostorov
zanje, do največ 20% stroškov nakupa pro
izvodnega objekta;
– da je prenova objekta s stroji in opremo
po nakupu celovita, kar pomeni, da dosežejo stroški prenove proizvodnega objekta oziroma novih strojev in opreme v proizvodnem
objektu, najmanj 50% vrednosti upravičenih
stroškov prijavljene naložbe;
– da vlagatelj predloži cenitveno poročilo, ki ga izdela pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin, sodno zapriseženi cenilec gradbene stroke ali cenilec nepremičnin
s certifikatom Agencije RS za pospeševanje
prestrukturiranje gospodarstva in spodbujanja prenove podjetij, s katerim dokazuje,
da nakupna cena nepremičnine ne presega
njene tržne vrednosti. Iz priložene dokumentacije mora biti ločeno razvidna neto kvadratura in cena za: proizvodne prostore, skladišča, kurilnico, kompresorske, energetske
postaje ter za prostore, ki niso upravičeni do
sofinanciranja v okviru tega ukrepa;
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– sofinancira se lahko samo nakup objektov, v katerih dosedanji lastnik ni opravljal
dejavnosti, ki je predmet podpore, najmanj
zadnjih 5 let, sam objekt pa je namenjen
dejavnosti, ki je predmet podpore;
– sedanji in bodoči lastnik ne smeta imeti
nikakršne lastniške ali sorodstvene povezave. To velja tudi za odgovorne osebe obeh
podjetij (odgovorne osebe ne smejo imeti
oziroma niso smele imeti v zadnjih 2 letih
lastniških deležev kot fizične osebe v enem
ali drugem podjetju);
– sofinanciranje nakupa nepremičnine ni
možno, ko gre za prenos iz fizične osebe
na pravno osebo, v kateri ima le-ta lastniški
delež oziroma je registriran kot samostojni
podjetnik;
– vlagatelj mora najkasneje do izstavitve
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, na
svoje stroške vložiti zemljiškoknjižni predlog
o prepovedi odtujitve in obremenitve kupljene nepremičnine, za obdobje 8 let od dneva
pravnomočnosti odločbe o dodelitvi sredstev, izdane s strani ARSKTRP.
22. Nakup zemljišča je upravičen strošek
v višini do 10% skupnih upravičenih stroškov celotne naložbe.
23. Vlagatelj mora priložiti zavezujočo izjavo banke, ki izkazuje finančno konstrukcijo
prijavljene naložbe. Iz priloženih dokumentov mora biti razviden prikaz kratkoročnih
in dolgoročnih virov za naložbo in prikaz
denarnih sredstev na dispoziciji. V primeru
zahtevnih naložb, kjer je predvideno več kot
eno izplačilo odobrenih nepovratnih sredstev, mora upravičenec ob podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev, priložiti originalno
bančno garancijo za vračilo sredstev, glede
na vzorec, objavljen v prilogi razpisne dokumentacije.
b) Podrobnejši pogoji:
1. V primeru, da je vlagatelj registriran
kot gospodarska družba, zadruga ali samostojni podjetnik:
– se podpora ne dodeli podjetjem v stečajnem postopku, prisilni poravnavi ali likvidaciji;
– je do prejema nepovratnih sredstev po
tem javnem razpisu upravičen le, če posluje najmanj dve celi leti pred letom oddaje
vloge in je v omenjenem obdobju imel po
podatkih iz bonitete poslovanja najmanj dva
zaposlena;
– se podpora ne dodeli podjetjem v težavah.
Šteje se, da je podjetje v težavah v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let,
doseže polovico osnovnega kapitala in je
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih
dosegla višino četrtine osnovnega kapitala.
V primeru osebnih družb, je podjetje v
težavah kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine
kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci.
2. V primeru dopolnilnih dejavnosti:
– mora biti vlagatelj nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, ki se ukvarja s prvo
stopnjo predelave kmetijskih proizvodov in
ne sme v letu oddaje vloge preseči starosti
60 let;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– odgovorna oseba za naložbo je nosilec
dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
– vlagatelj mora biti vpisan v register
dopolnilnih dejavnosti za predelavo kmetijskih proizvodov na MKGP. Vložena mora
biti zbirna vloga zadevnega kmetijskega gospodarstva za ukrepe kmetijske politike za
leto 2007;
– naložba mora biti izvedena na kmetiji.
3. Kadar kot končni prejemnik nastopa
planina:
– planina mora biti registrirana za predelovalno dejavnost v registru VURS in vpisana v registru kmetijskih gospodarstev na
MKGP;
– na ARSKTRP mora biti vložena zbirna
vloga za ukrepe kmetijske politike za leto
2007 in zapisnik o prigonu živali na pašo
za leto 2007;
– gospodar planine mora biti vlagatelj in
odgovorna oseba za naložbo;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime gospodarja planine;
– planina mora biti vključena v sistem
DDV;
– naložba mora biti izvedena na planini;
– iz vloženega zbirnega obrazca za leto
2007 mora biti razvidno, da je na planini minimalno 10 GVŽ molznih živali.
4. Kadar kot končni prejemnik nastopa
kmetija:
– mora biti nosilec kmetije vpisan v register kmetijskih gospodarstev in v primeru, da
kandidira vlagatelj kot pridelovalec grozdja
in vina tudi v register pridelovalcev grozdja
in vina. V letu oddaje javnega razpisa vlagatelj ne sme preseči starosti 60 let;
– vložena mora biti zbirna vloga za ukrepe kmetijske politike za leto 2007;
– mora izvesti naložbo na kmetiji;
– nosilec kmetije mora biti vlagatelj in
odgovorna oseba za naložbo;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetije;
– sredstva se ne odobrijo upravičencu
za izvedbo preproste nadomestne naložbe.
ki nadomesti obstoječo zgradbo ali stroj ali
njune dele z novo, posodobljeno zgradbo ali
strojem, brez povečanja proizvodne zmogljivosti za najmanj 25% ali brez temeljnega
spreminjanja vključene narave proizvodnje
ali tehnologije. Za nadomestno naložbo se
ne štejeta popolno rušenje najmanj 30 let
starega poslopja in nadomestitev s posodobljenim poslopjem ali popolna prenova poslopja. Prenova se šteje za popolno, kadar
stroški zanjo dosežejo najmanj 50% vrednosti nove stavbe;
– v primeru pridelave vina je morala
kmetija po evidenci v registru pridelovalcev
vina in grozdja pridelati v letih 2005 in 2006
povprečno minimalno 8.000 litrov vina na
leto oziroma povprečno 11.000 kg grozdja na leto ali imeti po evidenci v registru
kmetijskih gospodarstev povprečno v obeh
letih v uporabi najmanj 1 ha dejanske rabe
vinogradov;
– v primeru predelave oljk je morala
kmetija po podatku iz registra kmetijskih gospodarstev na MKGP imeti v 2007 v lasti in
zakupu uporabi najmanj 5.000 oljčnih enot.
Oljčne enote izračunamo tako, da starost
oljke pomnožimo s številom dreves v uporabi. Dreves, ki so mlajša od 5 let ne upoštevamo pri izračunu. Za drevesa, starejša od
15 let upoštevamo pri izračunu količnik 15.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetij-

skih površin, se šteje dejanska raba površin.
V primeru rabe gozdnih površin se šteje
raba po zemljiškem katastru.
Za 1 ha primerljive površine se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov, ali
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih
sadovnjakov, pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, vinogradov, hmeljišč, oljčnih nasadov, pokritih
površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod ali
jagodičja, pridelava gob ali
– 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin ali
– 8 ha gozdov.
V. Omejitve
Splošne omejitve:
1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa, ki se izvaja v
okviru Programa razvoja podeželja 2007–
2013 (v nadaljevanju PRP 2007–2013).
2. Naložbe, ki so bile že sofinancirane
iz javnih sredstev RS ali sredstev EU ne
morejo biti ponovno sofinancirane v okviru
tega ukrepa. V primeru nakupa nepremičnin
do sofinanciranja niso upravičeni objekti, ki
so bili že sofinancirani iz javnih sredstev RS
ali sredstev EU.
3. Podpore za naložbe po tem javnem
razpisu se ne dodelijo za naslednje izdatke:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri
uvozu;
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najema itd.);
– bančne stroške in stroške garancij;
– stroške promocije;
– naložbe izven območja Republike Slovenije;
– stroške javne uprave (splošni upravni
stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja
in nadzora);
– naložbe v prostore, stroje in opremo,
ki ni namenjena proizvodnji, vezani na naložbo;
– rabljeno opremo.
4. Do podpore niso upravičene naslednje
vrste naložb:
– naložbe na ravni trgovine;
– naložbe, ki ne predstavljajo zaključene
celote oziroma predvidevajo še dodatna vlaganja po zaključku;
– naložbe, ki spadajo v okvir programov
podpor v okviru skupnih tržnih ureditev (brez
izjem);
– naložbe, ki spadajo v okvir ukrepov za
podporo raziskovalnih projektov, ukrepov za
promocijo kmetijskih proizvodov;
– naložbe, ki ne dosegajo najnižjega
zneska dodeljene pomoči 3.500 eurov na
posamezno naložbo.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Splošni finančni pogoji:
1. Finančna pomoč bo dodeljena v obliki
nepovratnih sredstev.
2. Pri opredelitvi velikosti podjetja in števila zaposlenih je treba upoštevati Priporočilo komisije 2003/361/ES, ki je priloženo
razpisni dokumentaciji za ta ukrep.
3. Sofinanciranje naložb iz javnih virov
znaša za namen predelave kmetijskih pro
izvodov za mikro, majhna in srednja podjetja
do 45% priznane vrednosti naložbe.
Enako velja za vlagatelje, ki izvajajo dejavnost predelave kmetijskih proizvodov v
skladu z zakonom o kmetijstvu ter planine
v zasebni lasti, na katerih se izvaja predelava mleka.
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Za 5% višji delež podpore se dodeli, kadar je vlagatelj mikro, majhno ali srednje veliko podjetje in uveljavlja podporo za naložbe v proizvode, ki imajo certifikat ekološke
pridelave in predelave.
Velika podjetja, ki zaposlujejo pod 750
ljudi ali imajo letni prihodek podjetja nižji od
200 milijonov EUR, lahko kandidirajo za prejem do 25% finančne pomoči od priznane
vrednosti naložbe.
4. Najnižji znesek javne pomoči znaša
3.500 EUR, najvišji znesek za posamezne
vrste naložb za predelavo kmetijskih pro
izvodov je do 1.800.000 EUR.
Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ
4.000.000 EUR pomoči.
5. Projekt mora biti zaključen pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Sredstva se izplačajo na podlagi največ štirih
zahtevkov končnega prejemnika za izplačilo
sredstev. V primeru enostavnih naložb se
sredstva izplačajo v enem zahtevku. Rok za
izplačilo nepovratnih sredstev znaša pred-

vidoma 60 dni od prejema popolnega zahtevka za izplačilo. Zahtevkom mora končni
prejemnik priložiti originalne račune oziroma
gradbene situacije ter dokazila o njihovem
plačilu.
Končnemu zahtevku se priloži dokumentacijo, glede na 17. točko splošnih pogojev tega javnega razpisa. V primeru delnih
zahtevkov se smiselno zahtevkom priloži
dokumentacijo, glede na 17. točko splošnih
pogojev tega javnega razpisa, le da se poročilo o končni gradbeni situaciji v primeru
delnih zahtevkov nadomesti s poročilom o
zadnji začasni gradbeni situaciji.
6. Upravičenci morajo zahtevke za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP od 1. 1. do 31. 7. tekočega leta. V primeru, da upravičenec zahtevka za izplačilo
sredstev ne posreduje v navedenem roku,
se zahtevek za to leto zavrže. Upravičenec
lahko v primeru zamude zaradi objektivnih
razlogov, zahtevek ponovno vloži v rokih, ki
veljajo za naslednje tekoče leto, če je za to
pridobil soglasje ARSKTRP.
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Najvišje možno št. točk
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l. Ekonomski vidik naložbe
– Poslovna uspešnost v zadnjih dveh letih pred naložbo
(aritmetična sredina vrednosti bonitetne
ocene v zadnjih dveh letih)
Najvišje možno število točk
Odlična poslovna uspešnost (AJPES bonitnetni razred 1)
Zelo dobra poslovna uspešnost (AJPES bonitnetni razred 2)
Dobra poslovna uspešnost (AJPES bonitnetni razred 3)
Slaba poslovna uspešnost (AJPES bonitnetni razred 4)
Poslovna neuspešnost (AJPES bonitnetni razred 5)

10
10
7
5
3
0

(Pri oceni bonitete poslovanja vlagatelja
se uporabljajo podatki obrazca BON-1, ki jih
pripravlja Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve –AJPES)
– Finančna stabilnost v zadnjih dveh letih
pred naložbo
(aritmetična sredina vrednosti bonitetne
ocene v zadnjih dveh letih)
Najvišje možno število točk
Trdna finančna stabilnost (AJPES bonitnetni razred A)
Zelo dobra finančna stabilnost (AJPES bonitnetni razred B)
Dobra finančna stabilnost (AJPES bonitnetni razred C)
Slaba finančna stabilnost (AJPES bonitnetni razred D)
Zelo slaba finančna stabilnost (AJPES bonitnetni razred E)
(Pri oceni bonitete poslovanja vlagatelja
se uporabljajo podatki obrazca BON-1, ki jih
pripravlja Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve –AJPES)
– Kakovost analize ciljnih trgov
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7. Upravičenec mora imeti za nakazilo
dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
8. Upravičenec mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje
javnosti in označevanje projektov v okviru
PRP 2007–2013, ki je objavljen na spletni
strani www.mkgp.gov.si.
9. Prejemniki sredstev bodo objavljeni na
spletni strani MKGP.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
A) Merila za enostavne in zahtevne naložbe gospodarskih družb in zadrug:
V primeru, da za posamezno merilo ne
bo vlagatelj priložil zahtevanih podatkov
oziroma bodo podatki nepravilni, se bo
v tem delu vloga ocenila z minimalnim
številom 0 točk. Na podlagi ocenitve
projekta z merili za izbor bo projekt dosegel
določeno število točk. Odobrile se bodo
samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju
iz ekonomskega dela naložbe prejele nad
25 točk in bo skupni seštevek znašal nad
40 točk.

Merila za ocenjevanje vlog
Merila
l. Ekonomski vidik naložbe
ll. Družbeno – socialni vidik naložbe
III. Regionalni vidik naložbe
IV. Tehnološki vidik naložbe
V. Naravovarstveni vidik
naložbe
Skupaj
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Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o trgih
– odlično in celovito poznavanje potencialnih trgov in kupcev (jasno in
vsebinsko utemeljeno definirani ciljni trgi, tržna segmentacija)
– jasno utemeljena povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
– celoviti podatki o tržnih potencialih (količinsko, vrednostno, trendi, napovedi ...)
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim povzetkom razmer v ekonomskem okolju
– pomanjkljivo poznavanje potencialnih trgov in kupcev (predstavitev ciljnih trgov mestoma pomanjkljiva, pomanjkljivi kvantitativni podatki o tržnih potencialih)
– slabše argumentirana povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o ciljnih trgih (brez natančne opredelitve
ciljnih trgov – le zametki analize)
– zelo slaba vsebinska argumentacija upravičenosti nastopa na izbranem tržnem segmentu (ni povezave med zahtevami trga in zadevno investicijo)
– brez relevantnih kvantitativnih podatkov o tržnih potencialih

5

3

1

– Kakovost analize kupcev
Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o kupcih
– odlično in celovito poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev
– opredelitev nakupnih navad (razlog za 'prvi' nakup, frekvenca naročanja, količina in
vrednost letnih naročil, razlog za 'zvestobo' dobaviteljem, čas potreben za sprejem
nakupne odločitve, plačila, posebne zahteve ...)
– opredelitev občutljivosti nakupov – ključni dejavniki nakupnih odločitev (cena, kakovost, blagovna znamka, prodajnik/komercialist, tržno komuniciranje,
embalaža, način naročanja, lokacija, odnosi do kupca, obravnava reklamacij, sposobnost kreditiranja ...)
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem ciljnih skupin in navad kupcev
– pomanjkljivo poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev (predstavitev mestoma pomanjkljiva)
– slabše opredelitev nakupnih navad
– pomanjkljiva opredelitev občutljivosti nakupov
Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih (brez natančne opredelitve ciljnih trgov – le zametki analize)
– ni opredelitve ciljnih skupin kupcev, slaba opredelitev navad kupcev

5

3

1

– Kakovost analize konkurence
Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o konkurentih s stališča preferenc kupcev
– odlično in celovito poznavanje konkurence (analiza prednosti, pomanjkljivosti, strateški načrti; tržne strategije, prodajni načrti, dopolnjeno z natančnimi kvantitativnimi
podatki o navedenih vsebinah)
– opredelitev strukture tržnih deležev (seznam največjih konkurentov in groba ocena
njihovih tržnih deležev, ali se konkurenca zaostruje, umirja, zmanjšuje)
– opredelitev vstopnih ovir oziroma bodoče konkurence (katere so
najpomembnejše ovire za vstop novih konkurentov (patenti, visoke začetne
investicije, tehnološka zahtevnost, pomanjkanje dobaviteljev, pravna regulativa, tržno
zasičenje, blagovne znamke, drugo ...)
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem konkurence
– pomanjkljivo poznavanje konkurence, tržnih deležev, prednosti in možnosti (predstavitev mestoma pomanjkljiva)
Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o konkurenci
– odsotnost celovitega pregleda nad konkurenco (ni znamenj zadostnega
poznavanja konkurence – le zametki analize)

5

3
1

– Ocena virov financiranja naložbe
Najvišje možno število točk
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški (lastna bilančna sredstva vlagatelja, bančni depoziti, oblikovane rezerve)
– viri financiranja lastne udeležbe investicije solastniški in dolžniški (krediti) in dolžniški ne presegajo 50% lastne udeležbe vlagatelja oziroma
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški, vendar je vir lastne
udeležbe zmerno tvegan (planirana amortizacija, odprodaja deležev,
dezinvestiranje ipd.)
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega
dolžniški dosegajo nad 50 do 90% lastne udeležbe vlagatelja
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega
dolžniški presegajo 90%

5
5

3

1
0
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– Ekonomska upravičenost investicije
glede na tržne razmere
Najvišje možno število točk
– trg omogoča velik potencial rasti – povpraševanje narašča
– trg je stabilen
– trg je nasičen – ponudba narašča

5
5
3
1

Kakovost priprave finančnih projekcij poslovnega načrta
– Ocena tveganj v projektu
Najvišje možno število točk

5

– vsestranska in celovita analiza tveganj, ki so obravnavana na kvalitativni in kvantitativni ravni

5

– osnovna analiza tveganj, ki so obravnavana predvsem na kvalitativni ravni brez
celovite analize občutljivosti finančne projekcije

3

– tveganja projekta niso opredeljena

0

– Stalna sredstva in oprema
Najvišje možno število točk

5

– natančna in celovito pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(natančna specifikacija in dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in
opreme projekta, odločitve so utemeljene z ustreznimi predračuni in drugo dokumentacijo)

5

– zadovoljivo pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(mestoma pomanjkljiva specifikacija in dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in opreme projekta, izbrane so večinoma ustrezne investicijske rešitve;
pomanjkljiva utemeljitev s predračuni in drugo dokumentacijo)

3

– pomanjkljiva finančna konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(nejasna specifikacija investicije v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske
odločitve; napačni podatki)

1

– Obračun stroškov proizvodnje
Najvišje možno število točk

5

– natančen in celovito pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah:
materialni in nematerialni stroški poslovanja (podrobni proizvodni normativi za surovine in material, energijo, storitve), obračun amortizacije ter obračun stroškov dela

5

– zadovoljivo pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah:
materialni in nematerialni stroški poslovanja (brez natančnejših proizvodnih
normativov za surovine in material, energijo, storitve) ter pavšalen obračun
amortizacije in stroškov dela

3

– pomanjkljiv prikaz obračuna stroškov proizvodnje po komponentah

1

– Oblikovanje skupnega prihodka
Najvišje možno število točk

5

– natančen in celovito pripravljen izračun oblikovanja skupnega prihodka investicije
(podrobni količinski in vrednostni prikaz prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih)

5

– zadovoljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije
(mestoma s pomanjkljivim prikazom količin ni vrednosti prodaje po proizvodih in tržnih
kanalih s časovno dinamiko po letih)

3

– pomanjkljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije brez
prikaza količin ni vrednosti prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko
po letih

1

ll. Družbeno – socialni vidik naložbe:
Najvišje možno število točk

5

Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se nahaja naložba- leto 2006*:
– nad 12,00%

5

– nad 9,00% do vključno 12,00%

3

– nad 6,00% do vključno 9,00%

2

– pod vključno 6,00%

1

Stran

7749

Stran
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* Podatki o brezposelnih glede na statistične informacije št. 155/2007 so objavljene
v okviru javnega razpisa na spletnih straneh
ARSKTRP in MKGP.
III. Regionalni vidik naložbe:
Lokacija naložbe se nahaja na območju
ene od razvojnih regij Republike Slovenije
glede na indeks razvojne ogroženosti za
programsko obdobje Državnega razvojnega
programa 2007–2013, skladno s Sklepom o
razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti
za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 23/06):

Najvišje možno število točk
– Pomurska regija, Notranjsko-kraška regija, Podravska regija in Spodnjeposavska
regija
– Zasavska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija, Goriška regija in Savinjska regija, Gorenjska regija in Obalno-kraška regija
– Osrednjeslovenska regija

5
5
3
1

IV. Tehnološki vidik naložbe
– Stopnja tehnološke zahtevnosti in celovitost projekta
Najvišje možno število točk
– tehnološko izrazito zahtevna investicija, ki vključuje najsodobnejše razpoložljive
proizvodne tehnologije, postopkov in opreme
– omogoči prehitevanje tehnologije konkurentov
– investicija vpeljuje rezultate raziskav in vključuje razvoj novih proizvodov, ki
omogočajo nastop na novih tržiščih
– investicija je usmerjena v racionalizacijo proizvodnih procesov z uporabo
sodobnih tehnologij, postopkov in opreme
– omogoči dohitevanje tehnologije konkurentov
– se vključuje v dosedanje dejavnosti podjetja in kot taka izboljšuje in povezuje
tehnološki proces, celovitost proizvodnje, ter jo posodablja
– investicija izboljšuje ali optimizira le manjši del proizvodnje z uporabo
standardnih tehnologij, postopkov ali opreme
– omogoči zgolj sledenje tehnologije konkurentov

10

– investicija je tehnično zelo preprosta (nakup delovnih orodij in pripomočkov)

1

10

7

5

– Vpliv na varnost in kvaliteto pro
izvodov
Najvišje možno število točk

5

– vlagatelj je za dejavnost, ki je predmet naložbe, že prejel priznanja na
mednarodnih sejmih doma ali v tujini

5

– osrednji namen investicije je izpopolnitev celotnega proizvodnega procesa
vlagatelja tako, da je omogočena proizvodnja živil, ki so vključene v sheme
kakovosti

3

– investicija zgolj elementarno obvladuje parametre kakovosti in varnosti, nima pa
vpliva na izboljšanje

1

V. Naravovarstveni vidik naložbe
Najvišje možno število točk

10

– naložba izrazito naravnana na zmanjševanje vplivov proizvodnje na okolje
(gospodarno ravnanje z energijo in zmanjšanje odpadkov, preseganje okoljskih
standardov, zmanjšanje obremenitev zraka, vode, ravnanje z odpadki, ki je izkazano
z naložbo v gradnjo čistilne naprave ali kurjenjem z obnovljivimi viri energije)

10

– osnovni namen investicije ni zmanjševanje obremenjevanja okolja, vendar naložba
prispeva k izboljšanju obremenjevanja okolja

7

– investicija nima učinkov na naravovarstveni ravni – ni izrazitih vplivov na okolje

3

– projekt je iz ekološko škodljiv oziroma poslabšuje zatečeno stanje

0

B) Merila za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov:
V primeru, da za posamezno merilo ne
bo vlagatelj priložil zahtevanih podatkov ozi-
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roma bodo podatki nepravilni, se bo v tem
delu vloga ocenila z minimalnim številom 0
točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili
za izbor bo projekt dosegel določeno število
točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki
bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega dela
naložbe prejele nad 25 točk in bo skupni
seštevek znašal nad 40 točk.
Merila za ocenjevanje vlog
Merila
l. Ekonomski vidik naložbe
ll. Družbeno – socialni vidik naložbe
III. Regionalni vidik naložbe
IV. Tehnološki vidik naložbe
V. Naravovarstveni vidik
naložbe
Skupaj

Najvišje možno št. točk
65
5
5
15
10
100

l. Ekonomski vidik naložbe
Legenda
KV = kritična vrednost
PD = povprečje dejavnosti (skupina samostojni podjetniki posamezniki)
F = (PD – KV)/2
– Delež podjetnikovega kapitala v virih
sredstev (za samostojne podjetnike mikro,
male in srednje velikosti podjetja) ali
– Delež kapitala v virih sredstev (za velike samostojne podjetnike)
– Kritična vrednost obeh gornjih kazalnikov je 30%.
Za oceno se uporabi aritmetična sredina
kazalnikov za zadnji dve leti (2005–2006),
ki jih vlagatelj dokazuje z obrazcem BON1/SP, izdanim s strani AJPES.
Najvišje možno število točk
– več kot PD-F
– več kot (KV+F) do (PD-F)
– 30% (KV + F)
– pod 30%

5
5
3
1
0

– Razmerje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami ter kratkoročnimi finančnimi in
poslovnimi obveznostmi (za samostojne podjetnike male in srednje velikosti podjetja) ali
– Razmerje med gibljivimi sredstvi in
kratkoročnimi obveznostmi (za velike samostojne podjetnike)
– Kritična vrednost je 1.
Za oceno se uporabi aritmetična sredina
kazalnikov za zadnji dve leti (2005–2006),
ki jih vlagatelj dokazuje z obrazcem BON1/SP, izdanim s strani AJPES.
Najvišje možno število točk
– več kot PD+F
– več kot >(KV-F) do (PD+F)
– 1 do (KV + F)
– manj kot 1

5
5
3
1
0

– Gospodarnost poslovanja (za vse samostojne podjetnike)
– Kritična vrednost je 1.
Za oceno se uporabi aritmetična sredina
kazalnikov za zadnji dve leti (2005–2006),
ki jih vlagatelj dokazuje z obrazcem BON1/SP, izdanim s strani AJPES.
Najvišje možno število točk
– več kot PD+F
– več kot (KV-F) do (PD+F)
– 1 do (KV + F)
– manj kot 1

5
5
3
1
0

Stran

7751

Stran
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– Čista dobičkovnost prihodkov (za vse
samostojne podjetnike)
– Kritična vrednost je 0.
Za oceno se uporabi aritmetična sredina
kazalnikov za zadnji dve leti (2005–2006),
ki jih vlagatelj dokazuje z obrazcem BON1/SP, izdanim s strani AJPES.

Najvišje možno število točk
– več kot PD+F
– več kot (KV-F) do (PD+F)
– 0 do (KV + F)

5
5
3
1

– Kakovost analize ciljnih trgov
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o trgih
– odlično in celovito poznavanje potencialnih trgov in kupcev (jasno in vsebinsko utemeljeno definirani ciljni trgi, tržna segmentacija)
– jasno utemeljena povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
– celoviti podatki o tržnih potencialih (količinsko, vrednostno, trendi, napovedi ...)
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim povzetkom razmer v ekonomskem okolju
– pomanjkljivo poznavanje potencialnih trgov in kupcev (predstavitev ciljnih trgov
mestoma pomanjkljiva, pomanjkljivi kvantitativni podatki o tržnih potencialih)
– slabše argumentirana povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih
trgov
Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o ciljnih trgih (brez natančne
opredelitve ciljnih trgov – le zametki analize)
– zelo slaba vsebinska argumentacija upravičenosti nastopa na izbranem tržnem segmentu (ni povezave med zahtevami trga in zadevno investicijo)
– brez relevantnih kvantitativnih podatkov o tržnih potencialih

5
5

3

1

– Kakovost analize kupcev
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o kupcih
– odlično in celovito poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev
– opredelitev nakupnih navad (razlog za »prvi« nakup, frekvenca naročanja, količina
in vrednost letnih naročil, razlog za »zvestobo« dobaviteljem, čas potreben za sprejem
nakupne odločitve, plačila, posebne zahteve ...)
– opredelitev občutljivosti nakupov – ključni dejavniki nakupnih odločitev (cena,
kakovost, blagovna znamka, prodajnik/komercialist, tržno komuniciranje, embalaža,
način naročanja, lokacija, odnosi do kupca, obravnava reklamacij, sposobnost
kreditiranja ...)
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem ciljnih skupin in navad kupcev
– pomanjkljivo poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev (predstavitev mestoma pomanjkljiva)
– slabše opredelitev nakupnih navad
– pomanjkljiva opredelitev občutljivosti nakupov
Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih (brez natančne opredelitve ciljnih
trgov – le zametki analize)
– ni opredelitve ciljnih skupin kupcev, slaba opredelitev navad kupcev

5

5

3

1

– Kakovost analize konkurence
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o konkurentih s stališča preferenc kupcev
– odlično in celovito poznavanje konkurence
(analiza prednosti, pomanjkljivosti, strateški načrti; tržne strategije, prodajni načrti,
dopolnjeno z natančnimi kvantitativnimi podatki o navedenih vsebinah)
– opredelitev strukture tržnih deležev (seznam največjih konkurentov in groba ocena
njihovih tržnih deležev, ali se konkurenca zaostruje, umirja, zmanjšuje)
– opredelitev vstopnih ovir oziroma bodoče konkurence (katere so najpomembnejše
ovire za vstop novih konkurentov (patenti, visoke začetne investicije,
tehnološka zahtevnost, pomanjkanje dobaviteljev, pravna regulativa, tržno
zasičenje, blagovne znamke, drugo ...)
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem konkurence
– pomankljivo poznavanje konkurence, tržnih deležev, prednosti in možnosti (predstavitev mestoma pomankljiva)
Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o konkurenci
– odsotnost celovitega pregleda nad konkurenco (ni znamenj zadostnega poznavanja
konkurence – le zametki analize)

5

5

3
1
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– Ekonomska upravičenost investicije
glede na tržne razmere
Najvišje možno število točk
– trg omogoča velik potencial rasti – povpraševanje narašča
– trg je stabilen
– trg je nasičen – ponudba narašča

5
5
3
1

– Ocena virov financiranja naložbe
Najvišje možno število točk
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški (lastna bilančna sredstva
vlagatelja, bančni depoziti, oblikovane rezerve)
– viri financiranja lastne udeležbe investicije solastniški in dolžniški (krediti) in dolžniški
ne presegajo 50% lastne udeležbe vlagatelja oziroma
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški, vendar je vir lastne
udeležbe zmerno tvegan (planirana amortizacija, odprodaja deležev,
dezinvestiranje ipd.)
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega
dolžniški dosegajo nad 50 do 90% lastne udeležbe vlagatelja
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega
dolžniški presegajo 90%

5
5

3

1
0

Kakovost priprave finančnih projekcij poslovnega načrta
– Ocena tveganj v projektu
Najvišje možno število točk
– vsestranska in celovita analiza tveganj, ki so obravnavana na kvalitativni in kvantitativni ravni
– osnovna analiza tveganj, ki so obravnavana predvsem na kvalitativni ravni brez celovite analize občutljivosti finančne projekcije
– tveganja projekta niso opredeljena

5
5
3
0

– Stalna sredstva in oprema
Najvišje možno število točk
– natančna in celovito pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(natančna specifikacija in dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih
sredstev in opreme projekta, odločitve so utemeljene z ustreznimi predračuni in drugo
dokumentacijo)
– zadovoljivo pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(mestoma pomanjkljiva specifikacija in dinamika investicijskih stroškov za nakup
stalnih sredstev in opreme projekta, izbrane so večinoma ustrezne investicijske
rešitve; pomanjkljiva utemeljitev s predračuni in drugo dokumentacijo)
– pomanjkljiva finančna konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(nejasna specifikacija investicije v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske
odločitve; napačni podatki)

5
5

3

1

– Obračun stroškov proizvodnje
Najvišje možno število točk
– natančen in celovito pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah:
materialni in nematerialni stroški poslovanja (podrobni proizvodni normativi za surovine in material, energijo, storitve), obračun amortizacije ter obračun stroškov dela
– zadovoljivo pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in
nematerialni stroški poslovanja (brez natančnejših proizvodnih normativov za surovine in material, energijo, storitve) ter pavšalen obračun amortizacije in stroškov dela
– pomanjkljiv prikaz obračuna stroškov proizvodnje po komponentah

5
5
3
1

– Oblikovanje skupnega prihodka
Najvišje možno število točk
– natančen in celovito pripravljen izračun oblikovanja skupnega prihodka investicije
(podrobni količinski in vrednostni prikaz prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih)
– zadovoljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije
(mestoma s pomanjkljivim prikazom količin ni vrednosti prodaje po proizvodih in tržnih
kanalih s časovno dinamiko po letih)
– pomanjkljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije brez prikaza količin ni vrednosti prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po
letih

5
5
3
1
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ll. Družbeno – socialni vidik naložbe:

Najvišje možno število točk

5

Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se nahaja naložba - leto 2006*:
– nad 12,00%

5

– nad 9,00% do vključno 12,00%

3

– nad 6,00% do vključno 9,00%

2

– pod vključno 6,00%

1
* Podatki o brezposelnih glede na statistične informacije št. 155/2007 so objavljene
v okviru javnega razpisa na spletnih straneh
ARSKTRP in MKGP.
III. Regionalni vidik naložbe:
Lokacija naložbe se nahaja na območju
ene od razvojnih regij Republike Slovenije
glede na indeks razvojne ogroženosti za
programsko obdobje Državnega razvojnega
programa 2007–2013, skladno s Sklepom o
razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti
za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 23/06):

Najvišje možno število točk

5

– Pomurska regija, Notranjsko–kraška regija, Podravska regija in Spodnjeposavska
regija

5

– Zasavska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija, Goriška regija in Savinjska regija, Gorenjska regija in Obalno-kraška regija

3

– Osrednjeslovenska regija

1

IV. Tehnološki vidik naložbe
– Stopnja tehnološke zahtevnosti in celovitost projekta
Najvišje možno število točk

10

– tehnološko izrazito zahtevna investicija, ki vključuje najsodobnejše razpoložljive pro
izvodne tehnologije, postopkov in opreme
– omogoči prehitevanje tehnologije konkurentov
– investicija vpeljuje rezultate raziskav in vključuje razvoj novih proizvodov, ki omogočajo nastop na novih tržiščih

10

– investicija je usmerjena v racionalizacijo proizvodnih procesov z uporabo sodobnih
tehnologij, postopkov in opreme
– omogoči dohitevanje tehnologije konkurentov
– se vključuje v dosedanje dejavnosti podjetja in kot taka izboljšuje in povezuje tehnološki proces, celovitost proizvodnje, ter jo posodablja

7

– investicija izboljšuje ali optimizira le manjši del proizvodnje z uporabo standardnih
tehnologij, postopkov ali opreme
– omogoči zgolj sledenje tehnologije konkurentov

5

– investicija je tehnično zelo preprosta (nakup delovnih orodij in pripomočkov)

1

– Vpliv na varnost in kvaliteto pro
izvodov
Najvišje možno število točk

5

– vlagatelj je za dejavnost, ki je predmet naložbe, že prejel priznanja na mednarodnih
sejmih doma ali v tujini

5

– osrednji namen investicije je izpopolnitev celotnega proizvodnega procesa vlagatelja tako, da je omogočena proizvodnja živil, ki so vključene v sheme kakovosti

3

– investicija zgolj elementarno obvladuje parametre kakovosti in varnosti, nima pa
vpliva na izboljšanje

1
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V. Naravovarstveni vidik naložbe
Najvišje možno število točk

10

– naložba izrazito naravnana na zmanjševanje vplivov proizvodnje na okolje
(gospodarno ravnanje z energijo in zmanjšanje odpadkov, preseganje okoljskih
standardov, zmanjšanje obremenitev zraka, vode,ravnanje z odpadki, ki je izkazano z
naložbo v gradnjo čistilne naprave ali kurjenjem z obnovljivimi viri energije)

10

– osnovni namen investicije ni zmanjševanje obremenjevanja okolja, vendar naložba
prispeva k izboljšanju obremenjevanja okolja

7

– investicija nima učinkov na naravovarstveni ravni – ni izrazitih vplivov na okolje.

3

– projekt je iz ekološko škodljiv oziroma poslabšuje zatečeno stanje

0

C) Merila za zahtevne naložbe na kmetijah in kmetijah z v dopolnilno dejavnostjo:
V primeru, da za posamezno merilo ne
bo vlagatelj priložil zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v tem
delu vloga ocenila z minimalnim številom 0
točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili
za izbor bo projekt dosegel določeno število
točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki
bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega dela
naložbe prejele nad 25 točk in bo skupni
seštevek znašal nad 40 točk.
Merila za ocenjevanje vlog
Merila

Najvišje možno št. točk

l. Ekonomski vidik naložbe

65

ll. Družbeno – socialni vidik naložbe

5

III. Regionalni vidik naložbe

5

IV. Tehnološki vidik naložbe

15

V. Naravovarstveni vidik naložbe

10

Skupaj

100
l. Ekonomski vidik naložbe
Bruto prihodek na enoto PDM:

Najvišje možno število točk

20

– nad 11.272 EUR/PDM

20

– nad 10.020 EUR/PDM do vključno 11.272 EUR/PDM

16

– nad 8.767 in do vključno 10.020 EUR/PDM

12

– nad 7.514 in do vključno 8.767 EUR/PDM

8

– 6.262 do vključno 7.514 EUR/PDM

4

– Kakovost analize ciljnih trgov
Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o trgih
– odlično in celovito poznavanje potencialnih trgov in kupcev (jasno in vsebinsko
utemeljeno definirani ciljni trgi, tržna segmentacija)
– jasno utemeljena povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
– celoviti podatki o tržnih potencialih (količinsko, vrednostno, trendi, napovedi ...)

5

Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim povzetkom razmer v ekonomskem okolju
– pomanjkljivo poznavanje potencialnih trgov in kupcev (predstavitev ciljnih trgov
mestoma pomanjkljiva, pomanjkljivi kvantitativni podatki o tržnih potencialih)
– slabše argumentirana povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov

3

Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o ciljnih trgih (brez natančne opredelitve
ciljnih trgov – le zametki analize)
– zelo slaba vsebinska argumentacija upravičenosti nastopa na izbranem tržnem
segmentu (ni povezave med zahtevami trga in zadevno investicijo)
– brez relevantnih kvantitativnih podatkov o tržnih potencialih

1
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– Kakovost analize kupcev

Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o kupcih
– odlično in celovito poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev
– opredelitev nakupnih navad (razlog za 'prvi' nakup, frekvenca naročanja, količina
in vrednost letnih naročil, razlog za 'zvestobo' dobaviteljem, čas potreben za sprejem
nakupne odločitve, plačila, posebne zahteve ...)
– opredelitev občutljivosti nakupov – ključni dejavniki nakupnih odločitev (cena,
kakovost, blagovna znamka, prodajnik/komercialist, tržno komuniciranje, embalaža,
način naročanja, lokacija, odnosi do kupca, obravnava reklamacij, sposobnost
kreditiranja ...)

5

Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem ciljnih skupin in navad
kupcev
– pomanjkljivo poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev
(predstavitev mestoma pomanjkljiva)
– slabše opredelitev nakupnih navad
– pomanjkljiva opredelitev občutljivosti nakupov

3

Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih (brez natančne opredelitve ciljnih
trgov – le zametki analize)
– ni opredelitve ciljnih skupin kupcev, slaba opredelitev navad kupcev

1

– Kakovost analize konkurence
Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o konkurentih s stališča
preferenc kupcev
– odlično in celovito poznavanje konkurence
(analiza prednosti, pomanjkljivosti, strateški načrti; tržne strategije, prodajni načrti, dopolnjeno z natančnimi kvantitativnimi podatki o navedenih vsebinah)
– opredelitev strukture tržnih deležev (seznam največjih konkurentov in groba ocena
njihovih tržnih deležev, ali se konkurenca zaostruje, umirja, zmanjšuje)
– opredelitev vstopnih ovir oziroma bodoče konkurence (katere so najpomembnejše
ovire za vstop novih konkurentov (patenti, visoke začetne investicije, tehnološka zahtevnost, pomanjkanje dobaviteljev, pravna regulativa, tržno zasičenje, blagovne znamke,
drugo ...)

5

Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem konkurence
– pomankljivo poznavanje konkurence, tržnih deležev, prednosti in možnosti (predstavitev mestoma pomankljiva)

3

Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o konkurenci
– odsotnost celovitega pregleda nad konkurenco (ni znamenj zadostnega poznavanja
konkurence – le zametki analize)

1

– Ekonomska upravičenost investicije
glede na tržne razmere
Najvišje možno število točk

5

– trg omogoča velik potencial rasti – povpraševanje narašča

5

– trg je stabilen

3

– trg je nasičen – ponudba narašča

1

– Ocena virov financiranja naložbe
Najvišje možno število točk

5

– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški (lastna bilančna sredstva vlagatelja, bančni depoziti, oblikovane rezerve)

5

– viri financiranja lastne udeležbe investicije solastniški in dolžniški (krediti) in dolžniški ne presegajo 50% lastne udeležbe vlagatelja oziroma
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški, vendar je vir lastne
udeležbe zmerno tvegan (planirana amortizacija, odprodaja deležev, dezinvestiranje
ipd.)

3

– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega
dolžniški dosegajo nad 50 do 90% lastne udeležbe vlagatelja

1

– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega
dolžniški presegajo 90%

0
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Kakovost priprave finančnih projekcij poslovnega načrta
– Ocena tveganj v projektu
Najvišje možno število točk
– vsestranska in celovita analiza tveganj, ki so obravnavana na kvalitativni in kvantitativni ravni
– osnovna analiza tveganj, ki so obravnavana predvsem na kvalitativni ravni brez
celovite analize občutljivosti finančne projekcije
– tveganja projekta niso opredeljena

5
5
3
0

– Stalna sredstva in oprema
Najvišje možno število točk
– natančna in celovito pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in
opremo (natančna specifikacija in dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih
sredstev in opreme projekta, odločitve so utemeljene z ustreznimi predračuni in drugo
dokumentacijo)
– zadovoljivo pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(mestoma pomanjkljiva specifikacija in dinamika investicijskih stroškov za nakup
stalnih sredstev in opreme projekta, izbrane so večinoma ustrezne investicijske
rešitve; pomanjkljiva utemeljitev s predračuni in drugo dokumentacijo)
– pomanjkljiva finančna konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(nejasna specifikacija investicije v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske
odločitve; napačni podatki)

5
5

3

1

– Obračun stroškov proizvodnje
Najvišje možno število točk
– natančen in celovito pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in nematerialni stroški poslovanja (podrobni proizvodni normativi za surovine
in material, energijo, storitve), obračun amortizacije ter obračun stroškov dela
– zadovoljivo pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in
nematerialni stroški poslovanja (brez natančnejših proizvodnih normativov za surovine in material, energijo, storitve) ter pavšalen obračun amortizacije in stroškov dela
– pomanjkljiv prikaz obračuna stroškov proizvodnje po komponentah

5
5
3
1

– Oblikovanje skupnega prihodka
Najvišje možno število točk
– natančen in celovito pripravljen izračun oblikovanja skupnega prihodka investicije
(podrobni količinski in vrednostni prikaz prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih)
– zadovoljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije
(mestoma s pomanjkljivim prikazom količin ni vrednosti prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih)
– pomanjkljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije brez prikaza količin ni vrednosti prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko
po letih

5
5
3
1

ll. Družbeno – socialni vidik naložbe:
Najvišje možno število točk
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se nahaja naložba - leto 2006*:
– nad 12,00%
– nad 9,00% do vključno 12,00%
– nad 6,00% do vključno 9,00%
– pod vključno 6,00%
* Podatki o brezposelnih glede na statistične informacije št. 155/2007 so objavljene
v okviru javnega razpisa na spletnih straneh
ARSKTRP in MKGP.
III. Regionalni vidik naložbe:
Lokacija naložbe se nahaja na območju
ene od razvojnih regij Republike Slovenije
glede na indeks razvojne ogroženosti za
programsko obdobje Državnega razvojnega
programa 2007–2013, skladno s Sklepom o
razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti
za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 23/2006):

5
5
3
2
1
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Najvišje možno število točk

5

– Pomurska regija, Notranjsko–kraška regija, Podravska regija in Spodnjeposavska
regija

5

– Zasavska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija, Goriška regija in Savinjska regija, Gorenjska regija in Obalno-kraška regija

3

– Osrednjeslovenska regija

1

IV. Tehnološki vidik naložbe
– Stopnja tehnološke zahtevnosti in celovitost projekta
Najvišje možno število točk

10

– tehnološko izrazito zahtevna investicija, ki vključuje najsodobnejše razpoložljive pro
izvodne tehnologije, postopkov in opreme
– omogoči prehitevanje tehnologije konkurentov
10
– investicija vpeljuje rezultate raziskav in vključuje razvoj novih proizvodov, ki omogočajo nastop na novih tržiščih
– investicija je usmerjena v racionalizacijo proizvodnih procesov z uporabo sodobnih
tehnologij, postopkov in opreme
– omogoči dohitevanje tehnologije konkurentov
– se vključuje v dosedanje dejavnosti podjetja in kot taka izboljšuje in povezuje tehnološki proces, celovitost proizvodnje, ter jo posodablja

7

– investicija izboljšuje ali optimizira le manjši del proizvodnje z uporabo standardnih
tehnologij, postopkov ali opreme
– omogoči zgolj sledenje tehnologije konkurentov

5

– investicija je tehnično zelo preprosta (nakup delovnih orodij in pripomočkov)

1

– Vpliv na varnost in kvaliteto pro
izvodov
Najvišje možno število točk

5

– vlagatelj je za dejavnost, ki je predmet naložbe, že prejel priznanja na mednarodnih
sejmih doma ali v tujini ali, priznanja na razstavi Dobrote slovenskih kmetij

5

– osrednji namen investicije je izpopolnitev celotnega proizvodnega procesa vlagatelja tako, da je omogočena proizvodnja živil, ki so vključene v sheme kakovosti

3

– investicija zgolj elementarno obvladuje parametre kakovosti in varnosti, nima pa
vpliva na izboljšanje

1

V. Naravovarstveni vidik naložbe
Najvišje možno število točk

10

– naložba izrazito naravnana na zmanjševanje vplivov proizvodnje na okolje
(gospodarno ravnanje z energijo in zmanjšanje odpadkov, preseganje okoljskih
standardov, zmanjšanje obremenitev zraka, vode,ravnanje z odpadki, ki je izkazano z
naložbo v gradnjo čistilne naprave ali kurjenjem z obnovljivimi viri energije)

10

– osnovni namen investicije ni zmanjševanje obremenjevanja okolja, vendar naložba
prispeva k izboljšanju obremenjevanja okolja

7

– investicija nima učinkov na naravovarstveni ravni – ni izrazitih vplivov na okolje

3

– projekt je iz ekološko škodljiv oziroma poslabšuje zatečeno stanje

0

D) Merila za zahtevne naložbe na planinah:
V primeru, da za posamezno merilo ne
bo vlagatelj priložil zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v tem
delu vloga ocenila z minimalnim številom 0
točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili
za izbor bo projekt dosegel določeno število
točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki
bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega dela
naložbe prejele nad 25 točk in bo skupni
seštevek znašal nad 40 točk.
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Merila za ocenjevanje vlog
Merila

Najvišje možno št. točk

l. Ekonomski vidik naložbe

65

ll. Družbeno – socialni vidik naložbe

5

III. Regionalni vidik naložbe

5

IV. Tehnološki vidik naložbe

15

V. Naravovarstveni vidik naložbe

10

Skupaj

100
l. Ekonomski vidik naložbe
– Povečanje obsega pridelave in prireje
oziroma povečanje obsega storitev, izraženo v obsegu skupnega prihodka

Najvišje možno število točk

10

– planina z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje
oziroma izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za 100% ali več, glede na stanje
ob predložitvi vloge

10

– planina z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje
oziroma izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za najmanj 50% do manj kot
100% glede na stanje ob predložitvi vloge

8

– planina z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje
oziroma izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za najmanj 20% do manj kot 50%
glede na stanje ob predložitvi vloge

5

– planina z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje
oziroma izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za več kot 10% in manj kot 20%
glede na stanje ob predložitvi vloge

3

– planina z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje
oziroma izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za največ 10% glede na stanje ob
predložitvi vloge

1

– Število molznih živali na planini v letu
2007
Najvišje možno število točk

10

– nad 39 GVŽ

10

– nad 27 do vključno 39 GVŽ

7

– nad 15 do vključno 27 GVŽ

4

– pod vključno 15 GVŽ

1

– Kakovost analize ciljnih trgov
Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o trgih
– odlično in celovito poznavanje potencialnih trgov in kupcev (jasno in vsebinsko utemeljeno definirani ciljni trgi, tržna segmentacija)
– jasno utemeljena povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
– celoviti podatki o tržnih potencialih (količinsko, vrednostno, trendi, napovedi ...)

5

Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim povzetkom razmer v ekonomskem okolju
– pomanjkljivo poznavanje potencialnih trgov in kupcev (predstavitev ciljnih trgov mestoma pomanjkljiva, pomanjkljivi kvantitativni podatki o tržnih potencialih)
– slabše argumentirana povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov

3

Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o ciljnih trgih (brez natančne opredelitve
ciljnih trgov – le zametki analize)
– zelo slaba vsebinska argumentacija upravičenosti nastopa na izbranem tržnem segmentu (ni povezave med zahtevami trga in zadevno investicijo)
– brez relevantnih kvantitativnih podatkov o tržnih potencialih

1
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– Kakovost analize kupcev

Najvišje možno število točk

5

– Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o kupcih
– odlično in celovito poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev
– opredelitev nakupnih navad (razlog za 'prvi' nakup, frekvenca naročanja, količina
in vrednost letnih naročil, razlog za 'zvestobo' dobaviteljem, čas potreben za sprejem
nakupne odločitve, plačila, posebne zahteve...)
opredelitev občutljivosti nakupov – ključni dejavniki nakupnih odločitev (cena, kakovost, blagovna znamka, prodajnik/komercialist, tržno komuniciranje, embalaža, način
naročanja, lokacija, odnosi do kupca, obravnava reklamacij, sposobnost kreditiranja...)

5

– Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem ciljnih skupin in navad
kupcev
– pomanjkljivo poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev (predstavitev mestoma pomanjkljiva)
– slabše opredelitev nakupnih navad
pomanjkljiva opredelitev občutljivosti nakupov

3

– Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih (brez natančne opredelitve
ciljnih trgov – le zametki analize)
ni opredelitve ciljnih skupin kupcev, slaba opredelitev navad kupcev

1

– Kakovost analize konkurence
Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o konkurentih s stališča preferenc kupcev
– odlično in celovito poznavanje konkurence
(analiza prednosti, pomanjkljivosti, strateški načrti; tržne strategije, prodajni načrti,
dopolnjeno z natančnimi kvantitativnimi podatki o navedenih vsebinah)
– opredelitev strukture tržnih deležev (seznam največjih konkurentov in groba ocena
njihovih tržnih deležev, ali se konkurenca zaostruje, umirja, zmanjšuje)
– opredelitev vstopnih ovir oziroma bodoče konkurence (katere so najpomembnejše
ovire za vstop novih konkurentov (patenti, visoke začetne investicije, tehnološka
zahtevnost, pomanjkanje dobaviteljev, pravna regulativa, tržno zasičenje, blagovne
znamke, drugo ...)

5

Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem konkurence
– pomankljivo poznavanje konkurence, tržnih deležev, prednosti in možnosti (predstavitev mestoma pomankljiva)

3

Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o konkurenci
– odsotnost celovitega pregleda nad konkurenco (ni znamenj zadostnega poznavanja
konkurence – le zametki analize)

1

– Ekonomska upravičenost investicije
glede na tržne razmere
Najvišje možno število točk

5

– trg omogoča velik potencial rasti – povpraševanje narašča

5

– trg je stabilen

3

– trg je nasičen – ponudba narašča

1

– Ocena virov financiranja naložbe
Najvišje možno število točk

5

– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški (lastna bilančna sredstva vlagatelja, bančni depoziti, oblikovane rezerve)

5

– viri financiranja lastne udeležbe investicije solastniški in dolžniški (krediti) in dolžniški ne presegajo 50% lastne udeležbe vlagatelja oziroma
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški, vendar je vir lastne
udeležbe zmerno tvegan (planirana amortizacija, odprodaja deležev, dezinvestiranje
ipd.)

3

– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega
dolžniški dosegajo nad 50 do 90% lastne udeležbe vlagatelja

1

– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega
dolžniški presegajo 90%

0
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Kakovost priprave finančnih projekcij poslovnega načrta
– Ocena tveganj v projektu
Najvišje možno število točk
– vsestranska in celovita analiza tveganj, ki so obravnavana na kvalitativni in kvantitativni ravni
– osnovna analiza tveganj, ki so obravnavana predvsem na kvalitativni ravni brez celovite analize občutljivosti finančne projekcije
– tveganja projekta niso opredeljena

5
5
3
0

– Stalna sredstva in oprema
Najvišje možno število točk
– natančna in celovito pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(natančna specifikacija in dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in
opreme projekta, odločitve so utemeljene z ustreznimi predračuni in drugo dokumentacijo)
– zadovoljivo pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(mestoma pomanjkljiva specifikacija in dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in opreme projekta, izbrane so večinoma ustrezne investicijske rešitve;
pomanjkljiva utemeljitev s predračuni in drugo dokumentacijo)
– pomanjkljiva finančna konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(nejasna specifikacija investicije v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske
odločitve; napačni podatki)

5
5

3

1

– Obračun stroškov proizvodnje
Najvišje možno število točk
– natančen in celovito pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in nematerialni stroški poslovanja (podrobni proizvodni normativi za surovine in
material, energijo, storitve), obračun amortizacije ter obračun stroškov dela
– zadovoljivo pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in
nematerialni stroški poslovanja (brez natančnejših proizvodnih normativov za surovine
in material, energijo, storitve) ter pavšalen obračun amortizacije in stroškov dela
– pomanjkljiv prikaz obračuna stroškov proizvodnje po komponentah

5
5
3
1

– Oblikovanje skupnega prihodka
Najvišje možno število točk
– natančen in celovito pripravljen izračun oblikovanja skupnega prihodka investicije
(podrobni količinski in vrednostni prikaz prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno
dinamiko po letih)
– zadovoljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije
(mestoma s pomanjkljivim prikazom količin ni vrednosti prodaje po proizvodih in tržnih
kanalih s časovno dinamiko po letih)
– pomanjkljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije brez prikaza
količin ni vrednosti prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih

5
5
3
1

ll. Družbeno – socialni vidik naložbe:
Najvišje možno število točk
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se nahaja naložba - leto 2006*:
– nad 12,00%
– nad 9,00% do vključno 12,00%
– nad 6,00% do vključno 9,00%
– pod vključno 6,00%
* Podatki o brezposelnih glede na statistične informacije št. 155/2007 so objavljene
v okviru javnega razpisa na spletnih straneh
ARSKTRP in MKGP.
III. Regionalni vidik naložbe:
Lokacija naložbe se nahaja na območju
ene od razvojnih regij Republike Slovenije
glede na indeks razvojne ogroženosti za
programsko obdobje Državnega razvojnega
programa 2007–2013, skladno s Sklepom o
razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti
za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 23/06):

5
5
3
2
1
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Najvišje možno število točk

5

– Pomurska regija, Notranjsko–kraška regija, Podravska regija in Spodnjeposavska
regija

5

– Zasavska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija, Goriška regija in Savinjska
regija, Gorenjska regija in Obalno-kraška regija

3

– Osrednjeslovenska regija

1

IV. Tehnološki vidik naložbe
– Stopnja tehnološke zahtevnosti in celovitost projekta:
Najvišje možno število točk

10

– tehnološko izrazito zahtevna investicija, ki vključuje najsodobnejše razpoložljive pro
izvodne tehnologije, postopkov in opreme
– omogoči prehitevanje tehnologije konkurentov
10
– investicija vpeljuje rezultate raziskav in vključuje razvoj novih proizvodov, ki omogočajo nastop na novih tržiščih
– investicija je usmerjena v racionalizacijo proizvodnih procesov z uporabo sodobnih
tehnologij, postopkov in opreme
– omogoči dohitevanje tehnologije konkurentov
– se vključuje v dosedanje dejavnosti podjetja in kot taka izboljšuje in povezuje tehnološki proces, celovitost proizvodnje, ter jo posodablja

7

– investicija izboljšuje ali optimizira le manjši del proizvodnje z uporabo standardnih
tehnologij, postopkov ali opreme
– omogoči zgolj sledenje tehnologije konkurentov

5

– investicija je tehnično zelo preprosta (nakup delovnih orodij in pripomočkov)

1

– Vpliv na varnost in kvaliteto pro
izvodov:
Najvišje možno število točk

5

– vlagatelj je za dejavnost, ki je predmet naložbe, že prejel priznanja na mednarodnih
sejmih doma ali v tujini ali, priznanja na razstavi Dobrote slovenskih kmetij

5

– osrednji namen investicije je izpopolnitev celotnega proizvodnega procesa vlagatelja tako, da je omogočena proizvodnja živil, ki so vključene v sheme kakovosti

3

– investicija zgolj elementarno obvladuje parametre kakovosti in varnosti, nima pa
vpliva na izboljšanje

1

V. Naravovarstveni vidik naložbe
– Vpliv naložbe na okolje:
Najvišje možno število točk

10

– naložba izrazito naravnana na zmanjševanje vplivov proizvodnje na okolje
(gospodarno ravnanje z energijo in zmanjšanje odpadkov, preseganje okoljskih
standardov, zmanjšanje obremenitev zraka, vode, ravnanje z odpadki, ki je izkazano z
naložbo v gradnjo čistilne naprave ali kurjenjem z obnovljivimi viri energije)

10

– osnovni namen investicije ni zmanjševanje obremenjevanja okolja, vendar naložba
prispeva k izboljšanju obremenjevanja okolja

7

– investicija nima učinkov na naravovarstveni ravni – ni izrazitih vplivov na okolje

3

– projekt je iz ekološko škodljiv oziroma poslabšuje zatečeno stanje

0

E) Merila za enostavne naložbe na kmetijah in kmetijah z dopolnilno dejavnostjo:
V primeru, da za posamezno merilo ne
bo vlagatelj priložil zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v tem
delu vloga ocenila z minimalnim številom 0
točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili
za izbor bo projekt dosegel določeno število
točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki
bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega dela
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naložbe prejele nad 25 točk in bo skupni
seštevek znašal nad 40 točk.
Merila za ocenjevanje vlog
Merila

Najvišje možno št.
točk

l. Ekonomski vidik naložbe

65

ll. Družbeno – socialni vidik naložbe

10

III. Regionalni vidik naložbe

5

IV. Tehnološki vidik naložbe

10

V. Naravovarstveni vidik naložbe

10

Skupaj

100
l. Ekonomski vidik naložbe
– Povečanje obsega pridelave in prireje
oziroma povečanje obsega storitev, izraženo v obsegu skupnega prihodka:

Najvišje možno število točk

10

– kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske
pridelave in prireje oziroma izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za 100% ali
več, glede na stanje ob predložitvi vloge

10

– kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske
pridelave in prireje oziroma izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za najmanj
50% do manj kot 100% glede na stanje ob predložitvi vloge

8

– kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske
pridelave in prireje oziroma izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za najmanj
20% do manj kot 50% glede na stanje ob predložitvi vloge

5

– kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske
pridelave in prireje oziroma izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za več kot 10%
in manj kot 20% glede na stanje ob predložitvi vloge

3

– kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske
pridelave in prireje oziroma izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za največ 10%
glede na stanje ob predložitvi vloge

1

– Bruto prihodek na enoto PDM:
Najvišje možno število točk
– nad 11.272 EUR/PDM
– nad 10.020 EUR/PDM do vključno 11.272 EUR/PDM
– nad 8.767 in do vključno 10.020 EUR/PDM
– nad 7.514 in do vključno 8.767 EUR/PDM
– 6.262 do vključno 7.514 EUR/PDM

10
10
8
6
4
2

– Starost odgovorne osebe:
Najvišje možno število točk

5

– odgovorna oseba je rojena leta 1977 ali pozneje

5

– odgovorna oseba je rojena 1966
do 1976
– odgovorna oseba je rojena 1955
do 1965
– odgovorna oseba je rojena
pred 1955

3
2
1

– Izobrazba odgovorne osebe:
Najvišje možno število točk

10

– končana visoka šola ali več
– končana višja šola
– končana srednja šola
– končana poklicna šola
– končana osnovna šola
– nima osnovnošolske izobrazbe oziroma nima potrdila

10
8
6
4
2
0
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– Lastna sredstva (brez kreditov):

Najvišje možno število točk
– v celoti lastna sredstva
– lastna sredstva od 75% do 99,9% vrednosti naložbe
– lastna sredstva od 50% do 74,9% vrednosti naložbe
– lastna sredstva od 25% do 99,9% vrednosti naložbe
– lastna sredstva pod 25% vrednosti naložbe

5
5
3
2
1
0

– Kakovost analize ciljnih trgov:
Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o trgih
– odlično in celovito poznavanje potencialnih trgov in kupcev (jasno in vsebinsko utemeljeno definirani ciljni trgi, tržna segmentacija)
– jasno utemeljena povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
– celoviti podatki o tržnih potencialih (količinsko, vrednostno, trendi, napovedi ...)

5

Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim povzetkom razmer v ekonomskem okolju
– pomanjkljivo poznavanje potencialnih trgov in kupcev (predstavitev ciljnih trgov mestoma pomanjkljiva, pomanjkljivi kvantitativni podatki o tržnih potencialih)
– slabše argumentirana povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov

3

Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o ciljnih trgih (brez natančne opredelitve
ciljnih trgov – le zametki analize)
– zelo slaba vsebinska argumentacija upravičenosti nastopa na izbranem tržnem segmentu (ni povezave med zahtevami trga in zadevno investicijo)
– brez relevantnih kvantitativnih podatkov o tržnih potencialih

1

– Kakovost analize kupcev:
Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o kupcih
– odlično in celovito poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev
– opredelitev nakupnih navad (razlog za »prvi« nakup, frekvenca naročanja, količina
in vrednost letnih naročil, razlog za »zvestobo« dobaviteljem, čas potreben za sprejem nakupne odločitve, plačila, posebne zahteve ...)
– opredelitev občutljivosti nakupov – ključni dejavniki nakupnih odločitev (cena, kakovost, blagovna znamka, prodajnik/komercialist, tržno komuniciranje, embalaža, način
naročanja, lokacija, odnosi do kupca, obravnava reklamacij, sposobnost kreditiranja
...)

5

Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem ciljnih skupin in navad kupcev
– pomanjkljivo poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev (predstavitev mestoma pomanjkljiva)
– slabše opredelitev nakupnih navad
– pomanjkljiva opredelitev občutljivosti nakupov

3

Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih (brez natančne opredelitve ciljnih trgov – le zametki analize)
– ni opredelitve ciljnih skupin kupcev, slaba opredelitev navad kupcev

1

– Kakovost analize konkurence:
Najvišje možno število točk

5

Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o konkurentih s stališča preferenc kupcev
– odlično in celovito poznavanje konkurence
(analiza prednosti, pomanjkljivosti, strateški načrti; tržne strategije, prodajni načrti,
dopolnjeno z natančnimi kvantitativnimi podatki o navedenih vsebinah)
– opredelitev strukture tržnih deležev (seznam največjih konkurentov in groba ocena
njihovih tržnih deležev, ali se konkurenca zaostruje, umirja, zmanjšuje)
– opredelitev vstopnih ovir oziroma bodoče konkurence (katere so najpomembnejše
ovire za vstop novih konkurentov (patenti, visoke začetne investicije, tehnološka
zahtevnost, pomanjkanje dobaviteljev, pravna regulativa, tržno zasičenje, blagovne
znamke, drugo ...)

5

Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem konkurence
pomankljivo poznavanje konkurence, tržnih deležev, prednosti in možnosti (predstavitev mestoma pomankljiva)

3

Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o konkurenci ()
– odsotnost celovitega pregleda nad konkurenco (ni znamenj zadostnega poznavanja
konkurence – le zametki analize)

1
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– Že prejeta javna sredstva za ukrepe
EPD 2004–2006 ali PRP 2007–2013:
Najvišje možno število točk

5

– ni prejel javnih sredstev

5

– prejel do 50.000 EUR

3

– prejel nad 50.000 EUR do 100.000 EUR

1

– prejel 100.000 EUR ali več

0

ll. Družbeno – socialni vidik naložbe:
– Stopnja registrirane brezposelnosti v
občini:
Najvišje možno število točk

5

Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se nahaja naložba – leto 2006*:
– nad 12,00%

5

– nad 9,00% do vključno 12,00%

3

– nad 6,00% do vključno 9,00%

1

– pod vključno 6,00%

0
* Podatki o brezposelnih glede na statistične informacije št. 155/2007 so objavljene
v okviru javnega razpisa na spletnih straneh
ARSKTRP in MKGP.
– Mladi prevzemnik:

Najvišje možno število točk

5

Mlad prevzemnik kmetije:
– Član gospodinjstva je pridobil na javnih razpisih MKGP sredstva za mladega prevzemnika kmetije

5

– Član gospodinjstva ni pridobil na javnih razpisih MKGP sredstva za mladega prevzemnika kmetije

0

III. Regionalni vidik naložbe:
– Indeks razvojne ogroženosti:
Najvišje možno število točk

5

– Pomurska regija, Notranjsko–kraška regija, Podravska regija in Spodnjeposavska
regija

5

– Zasavska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija, Goriška regija in Savinjska
regija, Gorenjska regija in Obalno-kraška regija

3

– Osrednjeslovenska regija

1

Lokacija naložbe se nahaja na območju
ene od razvojnih regij Republike Slovenije
glede na indeks razvojne ogroženosti za
programsko obdobje Državnega razvojnega
programa 2007–2013, skladno s Sklepom o
razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti
za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 23/06).
IV. Tehnološki vidik naložbe
– Stopnja tehnološke zahtevnosti in celovitost projekta:
Najvišje možno število točk

5

– investicija vključuje razvoj novih proizvodov, ki omogočajo nastop na novih tržiščih

5

– investicija je usmerjena v racionalizacijo celotnih proizvodnih procesov z uporabo
sodobnih tehnologij, postopkov in opreme

3

– investicija izboljšuje ali optimizira le manjši del proizvodnje z uporabo standardnih
tehnologij, postopkov ali opreme

2

– investicija je tehnično zelo preprosta (nakup delovnih orodij in pripomočkov)

1
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– Vpliv na varnost in kvaliteto pro
izvodov:

Najvišje možno število točk

5

– Vlagatelj je dosegel v zadnjih dveh letih priznanje na sejmih ali razstavi Dobrote
slovenskih kmetij

5

– vlagatelj v zadnjih dveh letih ni dobil priznanj na sejmih ali razstavi Dobrote slovenskih kmetij, je pa vključen v sheme kakovosti

3

– vlagatelj ni vključen v sheme kakovosti in v zadnjih dveh letih ni dosegel priznanj na
razstavi Dobrote slovenskih kmetij

1

V. Naravovarstveni vidik naložbe
– Vpliv naložbe na okolje:
Najvišje možno število točk

10

– naložba izrazito naravnana na zmanjševanje vplivov proizvodnje na okolje
(gospodarno ravnanje z energijo in zmanjšanje odpadkov, preseganje okoljskih
standardov, zmanjšanje obremenitev zraka, vode,ravnanje z odpadki, ki je izkazano z
naložbo v gradnjo čistilne naprave ali kurjenjem z obnovljivimi viri energije)

10

– osnovni namen investicije ni zmanjševanje obremenjevanja okolja, vendar naložba
prispeva k izboljšanju obremenjevanja okolja

7

– investicija nima učinkov na naravovarstveni ravni – ni izrazitih vplivov na okolje.

3

– projekt je iz ekološko škodljiv oziroma poslabšuje zatečeno stanje

0

F) Merila za enostavne naložbe na planinah:
V primeru, da za posamezno merilo ne
bo vlagatelj priložil zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v tem
delu vloga ocenila z minimalnim številom 0
točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili
za izbor bo projekt dosegel določeno število
točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki
bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega dela
naložbe prejele nad 25 točk in bo skupni
seštevek znašal nad 40 točk.
Merila za ocenjevanje vlog
Merila
l. Ekonomski vidik naložbe
ll. Družbeno – socialni vidik naložbe
III. Regionalni vidik naložbe
IV. Tehnološki vidik naložbe
V. Naravovarstveni vidik naložbe
Skupaj

Najvišje možno št.
točk
65
10
5
10
10
100

I. Ekonomski vidik naložbe:
– Povečanje obsega pridelave in prireje
oziroma povečanje obsega storitev, izraženo v obsegu skupnega prihodka
Najvišje možno število točk

10

– planina z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje oziroma izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za 100% ali več, glede na
stanje ob predložitvi vloge

10

– planina z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje oziroma izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za najmanj 50% do manj kot
100% glede na stanje ob predložitvi vloge

8

– planina z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje oziroma izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za najmanj 20% do manj kot
50% glede na stanje ob predložitvi vloge

5

– planina z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje oziroma izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za več kot 10% in manj kot
20% glede na stanje ob predložitvi vloge

3

– planina z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje oziroma izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za največ 10% glede na stanje
ob predložitvi vloge

1
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– Zagotovljen delež lastnih sredstev za
naložbo
Najvišje možno število točk

5

– zagotovljeno nad 75% lastnih sredstev za naložbo

5

– zagotovljeno od 35% do vključno 75% lastnih sredstev za naložbo

3

– zagotovljeno pod vključno 35% lastnih sredstev za naložbo

1

*% lastnih sredstev je razviden iz izjave banke, ki izkazuje finančno konstrukcijo prijavljene naložbe
– Število hektarov primerljivih obdelovalnih površin v letu 2007
Najvišje možno število točk

10

– nad 12 ha

10

– nad 8 ha do vključno 12 ha

7

– nad 5 ha do vključno 8 ha

4

– pod 5 ha

1
– pojasnilo, kaj pomeni 1 ha primerljivih
površin je v javnem razpisu. Šteje se površine iz vloge za ukrepe kmetijske politike
za leto 2007
– Število molznih živali na planini v letu
2007

Najvišje možno število točk
– nad 39 GVŽ
– nad 27 do vključno 39 GVŽ
– nad 15 do vključno 27 GVŽ
–pod vključno 15 GVŽ

10
10
7
4
1

– Delež naložbe v skupnem prometu
planine
Najvišje možno število točk
– skupni promet v letu 2006 predstavlja več kot 700% vrednosti naložbe
– skupni promet v letu 2006 predstavlja 400 do 699,9% vrednosti naložbe
– skupni promet v letu 2006 predstavlja 300 do 399,9% vrednosti naložbe
– skupni promet v letu 2006 predstavlja 200 do 299,9% vrednosti naložbe
– skupni promet v letu 2006 predstavlja manj kot 200% vrednosti naložbe

15
15
10
7
4
1

– Elementi tržne zanimivosti izdelkov na
planini
Najvišje možno število točk
– odlična opredelitev strateških prednosti planine in njenih proizvodov, ciljnih skupin
kupcev ter konkurence, podkrepljena s kvantitativnimi analizami
– omejeno poznavanje strateških prednosti planine in njenih proizvodov, ciljnih skupin kupcev ter konkurence, ki ni podkrepljena s kvantitativnimi analizami
– pomanjkljivo poznavanje strateških prednosti planine in njenih proizvodov, ciljnih
skupin kupcev ter konkurence

15
15
7
4

ll. Družbeno – socialni vidik naložbe:
– Stopnja registrirane brezposelnosti v
občini, kjer se nahaja naložba – leto 2006*
Najvišje možno število točk
– nad 12,00%
– nad 9,00% do vključno 12,00%
– nad 6,00% do vključno 9,00%
– pod vključno 6,00%
* Podatki o brezposelnih glede na statistične informacije št. 155/2007 so objavljene
v okviru javnega razpisa na spletnih straneh
ARSKTRP in MKGP.

5
5
3
1
0
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III. Naravovarstveni vidik naložbe
– Lokacija na območjih z omejitvami

Najvišje možno število točk
– naložba se izvaja na območju regijskega ali krajinskega parka, na vodovarstvenem
območju prvega razreda, na območju narodnega parka
– naložba se izvaja na gorsko višinskem območju, na območju Natura 2000
– naložba se ne izvaja na območjih regijskega ali krajinskega parka, na vodovarstvenem območju prvega razreda, narodnega parka, Nature 2000 in gorsko višinskem
območju

10
10
5
0

IV. Tehnološki vidik naložbe:
– Stopnja tehnološke zahtevnosti in celovitost projekta
Najvišje možno število točk
– investicija je usmerjena v racionalizacijo celotnih proizvodnih procesov z uporabo
sodobnih tehnologij, postopkov in opreme
– investicija izboljšuje ali optimizira le manjši del proizvodnje z uporabo standardnih
tehnologij, postopkov ali opreme
– investicija je tehnično zelo preprosta (nakup delovnih orodij in pripomočkov)

10
10
5
1

V. Regionalni vidik naložbe:
Lokacija naložbe se nahaja na območju
ene od razvojnih regij Republike Slovenije
glede na indeks razvojne ogroženosti za
programsko obdobje Državnega razvojnega
programa 2007–2013, skladno s Sklepom o
razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti
za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 23/06):
Najvišje možno število točk
– Pomurska regija, Notranjsko–kraška regija, Podravska regija in Spodnjeposavska
regija
– Zasavska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija, Goriška regija in Savinjska
regija, Gorenjska regija in Obalno-kraška regija
– Osrednjeslovenska regija
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za ukrep »Dodajanje vrednosti kmetijskim
in gozdarskim proizvodom« za leto 2007
vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– postopek za izbor končnih prejemnikov,
– vzorec pogodbe,
– merila za ocenjevanje vlog,
– seznam upravičenih stroškov,
– vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec za ukrep »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim pro
izvodom«,
– seznam obveznih prilog, ki jih mora
predložiti vlagatelj,
– seznam neobveznih prilog, ki jih
mora predložiti vlagatelj,
– opredelitev velikosti in povezanosti
podjetij,
– register upravičenih dejavnosti.
Vloga mora biti izdelana in oddana v
skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od
8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski
pošti na naslov aktrp@gov.si.

IX. Rok in način prijave
Vlogo je treba poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), od 17. decembra
2007, od 8. ure dalje, do objave obvestila o
prenehanju zbiranja vlog, ki bo objavljen na
enak način, kot je bil objavljen javni razpis.
Kolikor bo vloga na pošti oddana pred 8. uro
dne 17. decembra 2007, velja kot datum in
čas vložitve vloge 17. decembra 2007 ob 8.
uri. Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah in označene:
a) v primeru vlog, kjer je priznana vrednost naložbe do vključno 80.000 EUR z
oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Dodajanje vrednosti – enostavna naložba«
ali
b) v primeru vlog, kjer je priznana vrednost naložbe nad 80.000 EUR z oznako:
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis Dodajanje vrednosti – zahtevna naložba«.
Na ovojnici vloge mora biti razviden tudi
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge,
označen s strani pošte, naziv in naslov vlagatelja ter davčna številka. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem neodprte v originalnih ovojnicah.
Sestavni deli vloge morajo biti speti in
oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani v ustreznih mapah
ter priložen natančen seznam vstavljene dokumentacije podpisan s strani vlagatelja.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve

5
5
3
1

ARSKTRP odpira in obravnava vloge
po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po
vrstnem redu popolnosti vlog do porabe
razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih
sredstev višja od razpisanih sredstev in da
imata na končnem mestu liste prejetih vlog,
dve ali več vlog na ovojnici enako označbo
datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP 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 izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom
ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog 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 in izžrebani listek takoj odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red vlog. 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 in jih tudi oceni.
Po odprtju vloge, se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se
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vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od
prejema vloge pisno pozove na dopolnitev.
Kolikor ARSKTRP v roku 30 dni od prejema
vloge, ki je nepopolna, vlagatelja ne pozove
na dopolnitev, se šteje, da je bil vlagatelj
pozvan 30. 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 zavržejo. Če
se med postopkom preverjanja pregleda
popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni
ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih
vlog in dobi zaporedno številko. V primeru, da nepopolna vloga ni bila pozvana na
dopolnitev v roku 30 dni od prejema, se jo
datumsko uvrsti na listo popolnih vlog tako,
da se 30. dnevu od prejetja vloge prišteje
dneve dejanske dopolnitve.
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. Odobri se le tista vloga, ki
preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev za posamezni
razpis.
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 treba poslati priporočeno
po pošti na ARSKTRP.
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 obrestmi od dneva prejema sredstev.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev ali javnih razpisov. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi organ upravljanja.
V primeru kontrol se preveri znesek, ki
se plača upravičencu izključno na podlagi
zahtevka za plačilo. Preveri se tudi znesek,

ki se plača upravičencu po pregledu upravičenosti zahtevka za plačilo. Kolikor znesek,
ki se plača upravičencu po pregledu upravičenosti zahtevka za plačilo presega znesek,
ki se plača upravičencu izključno na podlagi
zahtevka za plačilo več kot 3%, se za razliko
uporabi znižanje zneska, glede na navedbe
30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES) št.
1975/2006.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 430-80/2007-1
Ob-33260/07
Na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
22/06 in 61/06 - Zdru-1), Sklepa o določitvi
vsebine in obsega raziskovalne dejavnosti,
za katero se razpiše javni razpis za podelitev koncesije v letu 2007, št. 430-51/2007/1
z dne 5. 8. 2007 ter 4. in 5. člena Pravilnika
o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
48/03; dalje: Pravilnik), Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
objavlja
javni razpis
o koncesiji za izvajanje javne službe na
področju raziskovalne dejavnosti
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dostava
predlogov raziskovalnih in infrastrukturnih
programov za financiranje javne službe na
področju raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo v raziskovalnih organizacijah (v nadaljevanju: RO), ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije. Področja državno
izraženega interesa za financiranje javne
službe, se nanašajo na:
– tehniko – infrastruktura (infrastrukturni
program);
– družboslovje – sociologija (raziskovalni
program).
Vsebina posameznega področja državno
izraženega interesa za financiranje javne
službe določa Sklep o določitvi vsebine in
obsega raziskovalne dejavnosti, za katero
se razpiše javni razpis za podelitev koncesije v letu 2007, št. 430-51/2007/1 z dne
5. 8. 2007, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ki je v celoti objavljena na spletni
strani ARRS.
3. Vir financiranja in obseg koncesionarne raziskovalne dejavnosti: okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša
325.000,00 EUR in predvideva realizacijo
v višini največ 2 plačnih FTE in materialne
stroške ter amortizacijo za področje tehnike
in 2550 letnih raziskovalnih ur za področje
družboslovja. Obseg financiranja se bo izvedel glede na obseg zagotovljenih sredstev v
finančnem načrtu agencije ter ob upoštevanju časa trajanja koncesijske pogodbe.
4. Začetek in čas trajanja koncesije ter
način plačila: začetek izvajanja financiranja koncesije za izvajanje javne službe na
področju raziskovalne dejavnosti je predvidoma 1. 2. 2008. Sredstva bodo dodeljena
za izvedbo aktivnosti do konca leta 2008.
Plačilo se bo izvedlo na podlagi pogodb.
Pogodbe s koncesionarji bodo sklenjene za
obdobje do konca leta 2008.
5. Pogoji, ki jim mora izpolnjevati koncesionar
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Koncesionar mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je pravna oseba, vpisana v evidenco Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju:
agencija);
– da izpolnjuje pogoje po zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter po izvršilnih predpisih, izdanih na podlagi tega
zakona za opravljanje dejavnosti, za katero
se razpisuje koncesija;
– da zagotavlja zaposlitev zadostnega
števila raziskovalcev oziroma strokovnih in
tehničnih delavcev ter zagotavlja ustrezno
vodenje izvajanja koncesionarne dejavnosti;
– da ima ustrezno opremo, prostore in
infrastrukturo za podporo izvajanja koncesionarne raziskovalne dejavnosti;
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
koncesionarne raziskovalne dejavnosti.
6. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje
koncesionarne raziskovalne dejavnosti, ki
je predmet koncesije: dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje koncesionarne raziskovalne
dejavnosti so določene z razpisno dokumentacijo.
7. Dokumentacija za prijavo na razpis
Razpisna dokumentacija za prijavo
na razpis mora vsebovati naslednje doku
mente:
– Obrazec
ARRS-ZV-PROG-K-2007:
Prijava na javni razpis o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne
dejavnosti;
– Obrazec
ARRS-ZV-PROG-B-2007:
Raziskovalni program;
– Obrazec ARRS-RI-IP-C-2007: Infrastrukturni program (za infrastrukturno skupino v RO);
– ARRS-KR-01/2006-Obrazec za opredelitev cenovne kategorije raziskovalnega
programa;
– Priloga št. 1: Glavni dosežki raziskovalcev programske skupine.
8. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami: kriteriji in merila za izbiro so določeni v
četrtem poglavju Pravilnika o ocenjevanju in
financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih
programov (Ur. l. RS, št. 12/05, 39/07) in
Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene
in strokovne uspešnosti (Ur. l. RS, št. 39/06,
106/06, 39/07).
9. Rok za prijavo na razpis, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Izpolnjene obrazce za raziskovalni
oziroma infrastrukturni program mora prijavitelj poslati v enem izvodu v elektronski
obliki na naslov: razpis-koncesija@arrs.si
in v enem izvodu v tiskani obliki na naslov
agencije.
b) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj –
Razpis o koncesiji za izvajanje javne službe
na področju raziskovalne dejavnosti« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
v vložišče Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo
mora prispeti na naslov agencije ne glede
na vrsto prenosa te pošiljke najkasneje do
vključno 8. 1. 2008 do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – Razpis
o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti«, je lahko le
ena prijava.
c) Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti
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popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-koncesija@arrs.si do vključno 8. 1. 2008
do 12. ure.
d) Za pravilno oddane prijave se štejejo
prijave, ki so pravilno označene in ki vsebujejo vse z javnim razpisom določene obrazce ter so v roku oddane v obeh oblikah, v
pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer
je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
e) Nepravočasnih in nepravilno oddanih
prijav komisija za pregled prispelih prijav ne
bo obravnavala in se bodo zavrgle. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s
Pravilnikom.
10. Datum odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo v sredo 9. 1. 2008 ob 9. uri
v prostorih Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje do 31. 1. 2008.
12. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: na podlagi predloga podelitve koncesije, ki ga pripravijo strokovna telesa Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ministrica za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo izda odločbo o podelitvi koncesije.
13. Organ pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, Ljubljana.
14. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
obrazci in razpisna dokumentacija so dostopni na spletni strani agencije, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v vložišču Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska 30, Ljubljana, od
dneva objave razpisa vsak delavnik med 9.
in 15. uro, razen v petek med 9. in 14. uro,
do vključno 7. 1. 2008, in med 8.30 in 10.
uro dne 8. 1. 2008.
15. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Lidiji Tičar Padar (tehnika), tel. 400-59-59 in pri Aleksi Alji Kastelic
Primc (družboslovje), tel. 400-59-22, vsak
delavnik med 9. in 12. uro.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 354-101/07
Ob-32781/07
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93 in 30/98), 11. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99),
3. člena Odloka o opravljanju gospodarske javne službe na področju urejanja in
vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih
storitev (Uradni list RS, št. 31/97), 3. člena
Odloka o pokopališkem redu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 23/97) in Odloka
o spremembi Odloka o pokopališkem redu
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 17/06),
objavlja Občina Kamnik
javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe urejanje
in vzdrževanje pokopališč in oddajanje
prostorov za grobove v najem ter
pogrebne storitve

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Koncedent: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik.
2. Predmet koncesije: opravljanje gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov
za grobove v najem ter pogrebne storitve
v skladu s 3. členom Odloka o opravljanju gospodarske javne službe na področju
urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev (Uradni list RS, št. 31/97),
3. členom Odloka o pokopališkem redu
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 23/97)
in Odloka o spremembi Odloka o pokopališkem redu Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 17/06).
3. Obseg koncesije: izvajanje dejavnosti
urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev na območju celotne Občine
Kamnik. Razpisana koncesija se podeli le
enemu koncesionarju.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za
dobo 5 let.
5. Razpisna dokumentacija: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
med 8. in 10. uro na sedežu Občine Kamnik,
Glavni trg 24, Kamnik, soba št. 67.
6. Pogoji razpisa:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da zaposluje zadostno število strokovnih kadrov za samostojno opravljanje nalog,
ki so predmet koncesije;
– da je ustrezno tehnično opremljen za
samostojno opravljanje nalog, ki so predmet
koncesije;
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da izpolnjuje druge s predpisi določene
pogoje.
7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– osnovne podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
javnega razpisa določena z razpisno dokumentacijo,
– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, tehnične opremljenosti, finančno operativnega vidika in
razvojnega vidika,
– parafiran vzorec pogodbe,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 80.000,00 €, ki mora veljati vsaj en
dan več, kot je veljavnost ponudbe.
8. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo
dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili v
vložišče Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, najkasneje do 14. 12. 2007, do 10.
ure, v zaprti kuverti, z navedbo točnega naslova naročnika in z oznako: javni razpis
– koncesija za urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove
v najem ter pogrebne storitve – ne odpiraj,
na hrbtni strani kuverte pa mora biti točen
naslov pošiljatelja.
9. Javno
odpiranje
ponudb
bo
14. 12. 2007 ob 11. uri v sejni sobi Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik (pritličje,
soba št. 17).
Upoštevane bodo le pravilno označene
ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na
naslov koncedenta.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti
pisna pooblastila za zastopanje ponudnika.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:

– cene storitev – 60 točk,
– izvajanje dejavnosti – 15 točk,
– reference – 15 točk,
– oprema in število delavcev – 10 točk.
Podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe
nosijo ponudniki.
11. Ponudba mora veljati vsaj 60 dni od
datuma odpiranja ponudb.
12. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi upravne odločbe sklenjena koncesijska
pogodba.
13. V primeru, da se v določenem roku
prijavi samo en ponudnik, bo Občina Kamnik sklenila pogodbo z njim.
14. Tekst javnega razpisa je bil posredovan v objavo na Uradni list RS dne
27. 11. 2007.
Občina Kamnik
Št. 331-4/2007
Ob-32785/07
Občina Hrpelje-Kozina objavlja na podlagi 10. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v Občini Hrpelje-Kozina v obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 109/07
z dne 30. 11. 2007)
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Hrpelje-Kozina
za leto 2007
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
A. pomoči za skupinske izjeme,
B. pomoči »de minimis«.
2. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
2007 v okvirni višini 17.526 EUR, od tega
za namen: zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu 3.145 EUR; tehnična pomoč na
področju predelave kmetijskih proizvodov
1.671 EUR; naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 4.462 EUR;
naložbe v opravljanje storitev in trženje
proizvodov s kmetij 3.798 EUR, pokrivanje
operativnih stroškov transporta z odročnih
krajev 4.450 EUR.
Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki za posamezne ukrepe ne
bodo porabljena, se lahko prerazporedijo
na ostale proračunske postavke za izvedbo
drugih ukrepov. Sredstva za programe na
področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Pri obravnavi se ne glede
na prijavljeno vrednost investicije oziroma
programa kot najvišja vrednost upošteva
vrednost 5.000 EUR. Najmanjši znesek pomoči, ki bo dodeljen, znaša 25 EUR. Davek
na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Upoštevajo se računi, ki so bili izdani in plačani v letu 2007.
3. Upravičenci in splošni pogoji za financiranje
3.1. Upravičenci do sredstev:
– do sredstev za izvedbo programov ali
investicij so upravičene pravne in fizične
osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v
Občini Hrpelje-Kozina in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev,
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– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu, za programe na območju Občine Hrpelje-Kozina,
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane na območju Občine
Hrpelje-Kozina.
3.2. Splošni pogoji za financiranje
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki
so že pridobili državno pomoč za isti namen
oziroma se lahko prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do stopnje intenzivnosti
določene s tem razpisom.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da
je navajal neresnične ali zavajajoče podatke, se sredstev ne odobri.
Prosilci morajo predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »vloga za
prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– realno, strokovno oceno upravičenih
stroškov – načrt ali predračun,
– račun izdan v tekočem letu, potrdilo o
plačilu računa,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– če prosilec ni lastnik zemljišča, mora
dostaviti najemno ali zakupno pogodbo za
dolžino najema najmanj 5 let,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijske svetovalne službe
kolikor je to zahtevano.
Vloga upravičenca mora biti popolna.
Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in
priloge. Nepopolne vloge, ki v zahtevanem
roku (osem dni) niso dopolnjene, se zavrže,
neutemeljene pa zavrne.
4. Ukrepi
4. A. Skupinske izjeme
4. A 1. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Upravičeni stroški
– Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu,
gradiva za udeležence, stroški strokovnih
ekskurzij ipd.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški
izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih
biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški
priprave in dostave izdelkov za razstave,
ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade
(do 200 EUR na nagrado in zmagovalca).
– Publikacije, kot so katalogi ali spletišča, 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
in vzdrževanja internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane na območju občine,

pri čemer članstvo v teh skupinah ne sme
biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek se omeji na sorazmerne stroške za
zagotavljanje storitve organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na
področju kmetijstva na območju občine in
zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem
kmetijskim gospodarstvom na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev: dokazila
o izvedbi storitve, dokazila o plačilu stroškov, finančno ovrednoten program za tekoče leto, finančno poročilo o delu v preteklem letu, dokazila o vključenosti pravnih,
fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, z območja Občine Hrpelje-Kozina.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za program znaša do 5.000 EUR.
4. B. Pomoči »de minimis«
4. B-1 Tehnična pomoč
Upravičeni stroški:
– pri naložbah – uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev v predelavi grozdja
(kletarska oprema, polnilne linije) stroški nakupa opreme.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 50% upravičenih
stroškov.
Upravičenci do pomoči:
Kmetijski proizvajalci, ki so vpisani v register proizvajalcev vina in grozdja in imajo
sedež na območju Občine Hrpelje-Kozina in
izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti
ter obdelujejo 1 ha vinograda.
Pogoji za pridobitev: računi za dobavljeno opremo od 1. 1. 2007 do konca razpisa.
4. B-2 Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah (predelava kmetijskih proizvodov, turizem na kmetiji) in trženje kmetijskih proizvodov (na kmetiji, izven
kmetije).
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme.
Bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Hrpelje-Kozina.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Pri predelavi kmetijskih proizvodov mleka, mesa in medu mora imeti kmetijsko gospodarstvo
– minimalno 4,5 GVŽ ali
– minimalno število čebeljih družin 10.
Vlogi mora biti predloženo:
– fotokopija dovoljenja registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno
leto od prejema finančnih sredstev, če ta ni
registrirana;
– načrt s popisom del in opreme v skladu
z veljavno zakonodajo;
– plan ter finančno konstrukcijo izvedbe
investicije;
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije;
– račun oziroma ustrezna dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007
do zaključka razpisa;

Št.

112 / 7. 12. 2007 /

Stran

7771

– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
4. B-3 Naložbe v opravljanje storitev in
trženje proizvodov in storitev s kmetij
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja kmetijskih
proizvodov s kmetijskih gospodarstev (sejmi, katalogi, zloženke, razstave).
Bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Hrpelje-Kozina.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne ali nekmetijske dejavnosti račun oziroma ustrezna
dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve
od 1. 1. 2007 do konca razpisa.
4. B-4 Izobraževanje in usposabljanje na
področju dopolnilnih dejavnosti in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije
povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem proizvodov in storitev s kmetij,
– stroški prevoza in vstopnin v za strokovne oglede povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem,
– stroški strokovnih gradiv za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi dejavnostmi in trženjem.
Bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Hrpelje-Kozina.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev,
– račun oziroma ustrezna dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007
do konca razpisa.
4. B-5 Pokrivanje operativnih stroškov
transporta iz odročnih krajev
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza
za/kilometer – do 100%.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti tovornega prevoza
ali
– v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo
razdalj za obdobje od 1. 1. 2007 do konca
razpisa,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno.
5. Obdobje porabe sredstev: obdobje za
katerega so namenjena sredstva po tem
javnem razpisu je proračunsko leto 2007.
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Sredstva se bodo dodelila najkasneje do
31. 12. 2007.
6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog je do srede,
19. 12. 2007, do 9. ure. Kot pravočasne
vloge se štejejo vloge oddane osebno ali
prispele po pošti na naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
6240 Kozina. Nepravočasne vloge bodo s
sklepom zavržene.
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne
odpiraj razpis za kmetijstvo 2007«.
Na kuverti mora biti označen naziv in
polni naslov prijavitelja.
7. Pregled in ocenjevanje vlog: komisija
bo odpirala vloge v roku 8 dni po zaključku razpisa. Odpiranje ne bo javno. Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8 dni)
niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene
pa zavrne.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa, je do 28. 12. 2007.
9. Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Hrpelje-Kozina in na Kmetijski svetovalni službi
Kozina in na Pošti Kozina. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani
Občine Hrpelje-Kozina: www.hrpelje-kozina.si.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite
na občinski upravi, na tel. 05/68-00-150, v
času uradnih ur, kontaktna oseba je Robert
Kastelic.
Občina Hrpelje-Kozina
Ob-32786/07
Občina Zagorje ob Savi na podlagi 29. in
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03,
77/03), 74. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07), letnega programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja
za leto 2007 kot sestavnega dela proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2007 in
Sklepa Občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi, št. 352-12/07 z dne 22. 11. 2007 o
sprejemu posameznega programa prodaje
stvarnega premoženja, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1411 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje:
1. zasedeno neprofitno stanovanje
št. Po/26 s pripadajočo kletjo št. Po/26 v
skupni izmeri 64,60 m2 z identifikatorjem št.
26.E v podstrešju večstanovanjske stavbe
na naslovu Trg pohorskega bataljona 5, Kisovec, vpisano v vl. št. 606/33, k.o. Loke pri
Zagorju, izhodiščna cena je 690 €/m2 oziroma 44.574,00 €;
2. zasedeno neprofitno stanovanje
št. P/1 s pripadajočo kletjo št. 1 v skupni
izmeri 70,10 m2 z identifikatorjem 1.E v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta zmage 12, Zagorje ob Savi, vpisano v
vl. št. 1279, k.o. Zagorje-mesto, izhodiščna
cena je 766 €/m2 oziroma 53.696,60 €;
3. zasedeno neprofitno stanovanje v izmeri 34,40 m2 v pritličju večstanovanjske
hiše z identifikatorjem stavbe 1886 00250
na naslovu Okrogarjeva 15, Zagorje ob Savi,
stoječe na parc. št. 1047, k.o. Zagorje-mesto, etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni
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urejena, izhodiščna cena je 337 €/m2 oziroma 11.592,80 €.
Predmetna neprofitna stanovanja so
obremenjena z najemnimi razmerji za nedoločen čas z neprofitno najemnino.
V izhodiščno vrednost stanovanj davek
na promet nepremičnin ni vključen in ga
plača kupec.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora najkasneje do dne
20. decembra 2007 plačati varščino za
resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene nepremičnine, za
katero daje ponudbo. Varščino je potrebno vplačati na račun proračuna občine,
št. 01342-0100018358, ki je odprt pri UJP
Ljubljana in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali
zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni
po končani izbiri.
3. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz obstoječega sklenjenega
najemnega razmerja z najemnikom, položaj
najemnika pa se po izrecni zakonski določbi
ne sme poslabšati.
4. Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, overitev
prodajalčevega podpisa, takse za vpis v zemljiško knjigo).
5. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stanovanja je 15 dni po odločitvi o izbiri
najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži
prodajalec.
Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Neupoštevanje
pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
6. Obravnavane bodo le pravočasne in
pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo
ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne
prodajne cene. Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentacijo se obravnavajo v
skladu z 49. členom Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.
7. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je na voljo
brezplačno vsak delovni dan med 8. in 12.
uro na Oddelku za splošne zadeve Občinske uprave Občine Zagorje ob Savi.
8. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne
ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1) z navedbo
nepremičnine,
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe,
oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik
predloži fotokopijo priglasitvenega lista (izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni
list ne smeta biti starejša od 30 dni, od datu-

ma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV
za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.),
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne cene, (datum vplačila varščine mora biti najkasneje
20. december 2007),
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
9. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene
v oddani ponudbi je 2.000,00 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje
pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki
izvrši javno dražbo - najnižji znesek višanja
je 2.000,00 EUR.
10. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 8 dni
od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa
bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve.
11. Postopek javnega razpisa se bo vodil
na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03,
77/03) v povezavi z 74. členom Uredbe o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07).
12. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca
vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že
začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino brez obresti.
13. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami
naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do
dne 21. decembra 2007 do 10. ure ne glede
na vrsto prenosa na naslov: Občina Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje
ob Savi, z oznako: »ne odpiraj-ponudba na
javni razpis za prodajo stanovanj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni
naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo
prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se
neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudba mora biti obvezno izdelana na
obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je
zainteresiranim ponudnikom brezplačno na
voljo vsak delovni dan med 8. in 12. uro v
Občinski upravi Občine Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi dne
21. decembra 2007 ob 11. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom,lahko interesenti dobijo v občinski upravi vsak delovni dan, na tel. 03/56-55-702 ali 56-55-714.
Občina Zagorje ob Savi
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Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, na podlagi Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 17. ter 44. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 84/07) ter na podlagi sklepa Sveta
Mestne občine Velenje o sprejemu plana
prodaje stvarnega premoženja – stanovanja št. 9, v 5. etaži v večstanovanjski stavbi
Tomšičeva 8, Velenje, v izmeri 58,35 m2, ki
stoji na parceli št. 1911/1, k.o. Velenje, št.
360-03-0008/2007-700 z dne 9. 10. 2007,
objavljenega v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje, št. 24 z dne 15. november
2007, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet
prodaje:
nepremičnina
– stanovanje št. 9 v 5. etaži, v skupni izmeri 58,35 m2 v večstanovanjski stavbi
Tomšičeva 8, Velenje, ki stoji na parc. št.
1911/1, k.o. Velenje, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, za izhodiščno ceno
61.684,60 EUR brez DDV.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja za najmanj
izhodiščno ceno.
2. Davek od prometa nepremičnine, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške
vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača
kupec.
3. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno-kupljeno«.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
15 dni po sprejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je
od nakupa odstopil. V tem primeru zapade
varščina v korist prodajalca.
5. Kupec mora plačati kupnino v roku
8 dni po izstavitvi računa.
6. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Najemnik bo imel ob izpolnjevanju pogojev iz
te ponudbe predkupno pravico. Če uspeli
ponudnik ne bo najemnik, bo dolžan upoštevati vse pravice in obveznosti iz najemnega
razmerja. Zaradi spremembe lastništva nepremičnine se položaj najemnika stanovanja
ne sme poslabšati.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije ali druge države Evropske unije in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje
s potrdilom o državljanstvu oziroma s kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Pravne osebe se izkazujejo z izpisom iz sodnega registra,
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti nepremičnine na podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7200013-22040207, in sicer
do roka za oddajo ponudbe (vključno do

21. 12. 2007 do 12. ure). Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku 30
dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje.
V. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– 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;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: overjeni izpis iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo
ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 21. 12. 2007
do 12. ure na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine – stanovanje Tomšičeva 8,
Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudbe lahko ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (pritličje)
ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov.
2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
bo ponudba z dnem določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe prodajalec
ne bo upošteval.
3. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi
št. 55/IV Urada za stanovanjske zadeve Mestne občine Velenje, dne 21. 12. 2007 ob
12.30. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika.
4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje.
Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje pri
Maksu Arliču, vodju Urada za stanovanjske
zadeve, od ponedeljka do petka med 9. in
12. uro, na tel. 03/89-61-705.
Mestna občina Velenje
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Ob-32944/07
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), 45. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07) in 10. člena Statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95,
72/99, 65/02 in 43/07) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi
javnega zbiranja ponudb
I. Ime in sedež organizacije javnega
zbiranja ponudb: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, telefon 02/84-32-800, faks
02/81-81-141.
II. Predmet javne ponudbe:
1. Zemljišče parc. št. 75/2.S, k.o. Hošnica, pripisana k ZKV 86, stanovanjska
stavba 117 m2, dvorišče 500 m2 gospodarsko poslopje 386 m2 in pašnik 229 m2. Del
zemljišča parc. št. 527, k.o. Hošnica, pripisana k ZKV 86, travnik v približni izmeri
744 m2, ki predstavlja nezazidano stavbno
zemljišče. Dokončna površina bo določena
po odmeri.
Nepremičnine so locirane v naselju Hošnica 23. Dostop ni urejen in si ga mora
kupec urediti sam. Navedena zemljišča se
prodajajo v paketu.
Namenska raba: parc. št. 75/2.S je zazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino 30.672,00 EUR.
2. Zemljišče parc. št. 979/35, pripisana
k ZKV 55, k.o. Spodnja Polskava, v izmeri
700 m2.
Namenska raba: nezazidano stavbno
zemljišče.
Zemljišče je locirano v stanovanjski soseski v Levstikovi ulici, Pragersko.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino 16.650,00 EUR.
3. Zemljišče parc. št. 70/6, k.o. Hošnica
pripisana k ZKV 72, k.o. Hošnica, stanovanjska stavba v izmeri 116 in 19 m2, travnik v
izmeri 1.060 m2.
Namenska raba: zazidano stavbno zemljišče.
Nepremičnine so locirane v naselju Križni vrh 100.
Izhodiščna cena za navedene nepremičnine je 23.900,00 EUR.
Navedeno nepremičnino obkrožajo zemljišča, ki so v lasti občine in so opredeljena
kot kmetijska zemljišča, zato se bo njihova
prodaja izvedla, po postopku, kot ga določa
Zakon o kmetijskih zemljiščih.
4. Zemljišče parc. št. 53.S, k.o. Spodnja
Polskava, pripisana k ZKV 305, k.o. Spodnja Polskava, stanovanjska stavba 102 m2,
dvorišče 500 m2 in njiva 240 m2.
Namenska raba: zazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja Sp.
Polskava.
Zemljišče je locirano v centru naselja
Spodnja Polskava 120.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 30.945 EUR.
5. Zemljišče parc. št. 549, k.o. Slov. Bistrica, pripisana k ZKV 805, k.o. Slov. Bistrica, v izmeri 1126 m2.
Osnovna namenska raba: nezazidano
stavbno zemljišče v ureditvenem območju
mesta Slovenska Bistrica.
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Podrobnejša namenska raba: gostejša
individualna stanovanjska gradnja.
Nepremičnina je locirana ob Grogovi ulici
v Slovenski Bistrici.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino znaša 51.240,00 EUR.
6. Zemljišče parc. št. 866/1, k.o. Slov.
Bistrica, pripisana k ZKV 1482, k.o. Slov.
Bistrica, v izmeri 3903 m2. Dostop ni urejen
in si ga mora kupec urediti sam.
Osnovna namenska raba: nezazidano
stavbno zemljišče v ureditvenem območju
mesta Slovenska Bistrica.
Podrobnejša namenska raba: centralne,
oskrbne, storitvene in poslovne dejavnosti.
Nepremičnina je locirana ob Partizanski
ulici v Slovenski Bistrici.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino znaša 234.180,00 EUR.
7. Zemljišče parc. št. 1392/8, k.o. Slov.
Bistrica, pripisana k ZKV 305, k.o. Slov. Bistrica, v izmeri 817 m2.
Namenska raba: nezazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju mesta Slovenska Bistrica.
Podrobnejša namenska raba: centralne,
oskrbne, storitvene in poslovne dejavnosti.
Nepremičnina se nahaja ob avtobusni
postaji Slovenska Bistrica.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino znaša 57.190,00 EUR.
8. Zemljišče parc. št. 1385/12, k.o. Slov.
Bistrica, pripisana k ZKV 668, k.o. Slov. Bistrica, v izmeri 970 m2.
Namenska raba: nezazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju mesta Slovenska Bistrica.
Podrobnejša namenska raba: centralne,
oskrbne, storitvene in poslovne dejavnosti.
Nepremičnina se nahaja ob avtobusni
postaji Slovenska Bistrica.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino znaša 67.900,00 EUR.
9. Zemljišče parc. št. 1385/8, k.o. Slov.
Bistrica, pripisana k ZKV 668, k.o. Slov. Bistrica, v izmeri 4416 m2. Predmetna nepremičnina je obremenjena z najemno pogodbo
za izvajanje delovanja avtobusne postaje.
Namenska raba: zazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju mesta Slovenska Bistrica.
Podrobnejša namenska raba: centralne,
oskrbne, storitvene in poslovne dejavnosti.
Del nepremičnine v naravi predstavlja
avtobusno postajo Slovenska Bistrica. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino
znaša 250.238,00 EUR.
10. Zemljišče parc. št. 1392/6, k.o. Slov.
Bistrica, pripisana k ZKV 305, k.o. Slov. Bistrica, v izmeri 3291 m2.
Namenska raba: zazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju mesta Slovenska Bistrica.
Podrobnejša namenska raba: centralne,
oskrbne, storitvene in poslovne dejavnosti.
Nepremičnina se nahaja ob avtobusni
postaji Slovenska Bistrica.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino znaša 230.370,00 EUR.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin – prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno – kupljeno«.
b) Ponudba je zavezujoča in dokončna.
c) Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju RS, po
veljavnih predpisih.
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d) Ponudnik mora pred iztekom roka za
zbiranje ponudb plačati varščino, s katero
jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini
10% ponujene cene, s priloženo celotno
številko svojega računa (št. računa in naziv
banke) za primer vračila varščine. Varščina se nakaže na račun Občine Slovenska
Bistrica, številka 01313-0100009691 pri
UJP Slovenska Bistrica, sklicna številka 00
76139–7141009–6000 z navedbo »Varščina
za nakup nepremičnin«. Ponudniku, ki ne
bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 10 dni
po končni izbiri. Varščina bo najugodnejšim
ponudnikom všteta v kupnino.
V. Rok sklenitve pogodbe: v roku 8 dni
po pozivu prodajalca mora izbrani ponudnik
skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem
primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe
pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče skleniti.
VII. Način in rok plačila kupnine: pozvani
ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8
dni po podpisu pogodbe na TTR prodajalca.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da kupnina ni
plačana v predvidenem roku, se pogodba
šteje za razdrto, in se plačana varščina obdrži.
VIII. Prehod lastništva: lastništvo preide
na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.
IX. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: 30 dni.
X. Vsebina ponudbe: popolna pisna ponudba mora vsebovati izpolnjen in podpisan
obrazec ponudbe OBR-1 in originalno potrdilo o vplačani varščini. Obrazec OBR-1
lahko ponudnik dvigne v sprejemni pisarni občine ali na spletni strani http://www.
slovenska-bistrica.si
XI. Kriterij za izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani
ponudnika. V primeru prejema več ponudb
z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki
izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla.
XI. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je do vključno
14. 12. 2007 do 12. ure.
Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica
10, 2310 Slovenska Bistrica ali pošljejo na
naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, s
pripisom Javno zbiranje ponudb za nakup
nepremični – »Ne odpiraj«, vendar morajo na naslov prispeti do zgoraj določenega
datuma in ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe), nepravilno
označene ponudbe ter pravočasne, vendar
nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka izločila in o
tem obvestila ponudnika.
XI. Kontaktne osebe: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta ponudbe so
dostopni na Občini Slovenska Bistrica, Jure
Modic, tel. št. 02/843-28-54, vsak delovni

dan od 8. do 10. ure. Ogled nepremični je
možen po predhodnem dogovoru.
Občina Slovenska Bistrica
Ob-32995/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07), Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/07) ter Odloka
o proračunu Občine Hajdina za leto 2007
(Uradni list RS, št. 31/07, 47/07, 58/07),
Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44/a, 2288 Hajdina, ponovno objavlja
javni razpis
o dodeljevanju državnih pomoči, ter
ukrepov za programe razvoja podeželja
v Občini Hajdina za leto 2007
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in
podeželja na območju Občine Hajdina, po
pravilih za »skupinske izjeme« za ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva in druge
pomoči.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Hajdina za leto 2007:
– kmetijstvu po razpisu – v okvirni višini
13.304,14 EUR;
– izobraževanje – delovanje društev – v
okvirni višini 2.000,00 EUR.
1. Dodelitev pomoči – skupinske izjeme
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
1. Z naložbo je treba doseči enega ali
več naštetih ciljev:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti in/ali
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
2. Pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih naložb na območjih, z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih naložb na drugih
območjih,
– do 50% upravičenih naložb na drugih
območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje
v petih letih od vzpostavitve kmetijskega
gospodarstva,
– stroški obresti kreditov za naložbe na
kmetijskem gospodarstvu,
– najvišji skupni znesek pomoči sme
znašati do 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
4. Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu mikropodjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let ali 500.000 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območju z omejenimi
možnostmi.
5. Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, mikropodjetja
(majhna in srednje velika podjetja s področja predelave kmetijskih proizvodov) in so
vpisane v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča in sedež na območju občine,
– društva, ki imajo sedež na območju občine, se ukvarjajo z dejavnostjo s področja
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kmetijstva ter izvajajo aktivnosti na območju
občine, oziroma društva, ki izvajajo aktivnosti za kmetovalce občine,
– institucije, ki izvajajo dejavnosti za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
6. Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim
gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.
7. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva: Posodabljanje kmetij
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo načrta/dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški za nakup materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov,
– stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije,
– stroški za nakup opreme hlevov, vključno z računalniškimi programi,
– stroški za nakup materiala za gradnjo
ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silaže itd.). Gnojne jame in gnojišča za namen izpolnjevanja standarda nitratna direktiva se ne sofinancira,
– stroški nakupa rastlinjaka in montaže
ter opreme,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči, stroški postavitve, stroški priprave načrta za postavitev mreže s stroški svetovanja
in nadzora,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega sadnega trajnega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup
mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod,
– stroški obresti za kredite.
Pogoji za pridobitev po predhodno odobreni vlogi:
– ustrezno dovoljenje/dokumentacija za
izvedbo investicije,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt in
– drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
2. Druge pomoči
Občina sofinancira tudi programe na področju kmetijstva, ki ne predstavljajo državnih pomoči.
Upravičeni stroški:
– sofinancirajo se programi dela društev
s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se
ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo,
– materialni stroški delovanja,
– vlaganja v opremo potrebno za delovanje društva,
– prireditve (org. razstave, materinskega
dne), ki jih izvajajo društva – 500,00 EUR
po društvu,
– izdajanje društvenega glasila, ter druge dejavnosti društva.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe – društva, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju
kmetijstva in se dodelijo upravičencem le za
ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine
Hajdina. Proračunska sredstva se upravičencem dodeljujejo v obliki dotacije.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga z opisom aktivnosti,
– dejavnost društva mora potekati na območju Občine Hajdina,
– seznam članov društev.
III. Merila za izbor: glede na to, da so
proračunska sredstva omejena, bo dejanska
višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine
zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse
pogoje tega razpisa. O razdelitvi in višini finančnih sredstev Občine Hajdina. Prednost
pri izbiri bodo imeli upravičenci, ki še niso
prejeli podpore iz javnih sredstev oziroma so
prejeli manj podpor iz javnih sredstev.
IV. Rok in način prijave
A. Rok za oddajo vlog je ponedeljek,
17. 12. 2007 do 12. ure.
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev. V obrazložitvi sklepa se
opredelijo nameni ter opravičljivi stroški, za
katere so bila sredstva namenjena.
Za ukrep državne pomoči – naložbe v
kmetijska gospodarstva velja, da se pomoč
ne more dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč iz
obdobja od potrditve ukrepov oziroma sprejetja pravilnika, dne 12. 9. 2007, do 17. 12.
2007. K vlogi na javni razpis do 17. 12. 2007
predložite predračune. Dokazila o plačilu
oziroma plačane račune za izvedene aktivnosti boste upravičenci, po izdanem sklepu
o odobritvi sredstev, predložili najkasneje do
21. 12. 2007. Upravičena sredstva bodo izplačana po predložitvi vseh dokazil o plačilu
oziroma po podpisu pogodbe.
Vlogo in vso zahtevano dokumentacijo je
potrebno dostaviti v zaprti kuverti s pripisom
»Razvoj podeželja«, na naslov: Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44/a, 2288 Hajdina. Vloge
bo obravnavala komisija.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v
roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen
s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge,
ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki
ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Razpisni obrazec lahko
zainteresirani dvignejo na Občini Hajdina,
Zg. Hajdina 44/a, 2288 Hajdina. Objavljen
je tudi na spletnih straneh Občine Hajdina
www.hajdina.si.
Občina Hajdina
Št. 320-01/07-10
Ob-33251/07
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 12.
člena Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice (Uradni list
RS, št. 104/07) in 30. člena Statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99,
2/01, 69/02 in 28/03) objavlja Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice
javni razpis
za sofinanciranje plačila zavarovalnih
premij
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev kot državne pomoči za sofinanciranje
zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov v letu 2007.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša: 12.000 EUR.
III. Upravičenci in osnovni pogoji
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Upravičenci oziroma končni koristniki
učinka dodeljene pomoči so zavarovanci
– kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem za mikropodjetja, kot je opredeljeno v
Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001,
nosilci s stalnim prebivališčem oziroma
pravne osebe s sedežem v Občini Moravske
Toplice, ki so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev ter z zavarovalnico sklenejo
zavarovalno polico s področja upravičenih
stroškov v letu 2007.
V imenu upravičencev sofinancirani del
premije uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo
dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti.
IV. Upravičeni stroški: sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje posevkov
in plodov pred naravnimi nesrečami, skladno z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za zavarovalno leto
2007.
V. Višina sofinanciranja: višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje
posevkov in plodov, vključno s pripadajočim
davkom od prometa zavarovalnih poslov,
znaša 10% obračunane zavarovalne premije.
VI. Splošni pogoji
Podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju med Občino Murska Sobota in zavarovalnico, ki ima dovoljenje za opravljanje
zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni
vrsti.
Državna pomoč se lahko dodeli pod pogojem, da vlagatelj zahtevka pisno izjavi,
koliko sredstev so upravičenci za sofinanciranje zavarovalne premije pridobili iz drugih
javnih virov.
VII. Vsebina vloge
Vlagatelj, ki s podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju pristopi k sodelovanju,
mora v roku vložiti zahtevek in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka
javnega razpisa na voljo na občinski upravi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice in na spletni strani
www.moravske-toplice.si, kjer je objavljen
tudi razpis.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak delovni dan od 8. do
14. ure na Občinski upravi Občine Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice ali na tel. 02/538-15-04, kontaktna oseba
je Martina Vink Kranjec.
VIII. Rok in način vložitve vloge
Ne glede na način dostave morajo vloge
na razpis prispeti najkasneje do 14. decembra 2007 do 12. ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni občine.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem
ovitku, ovitek pa mora biti označen z oznako
»Ne odpiraj – vloga« s pripisom »Državne
pomoči – sofinanciranje plačila zavarovalnih premij«.
IX. Obravnava vloge
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija
in bo naslednji delovni dan po zaključku
javnega razpisa.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Na
podlagi ocene vlog pripravi predlog prejema
finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči župan s sklepom v roku
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petnajst dni po pripravi predloga. Prepozno
prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa
zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet
dni od dneva prejema poziva za dopolnitev.
Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno
dopolnjeno pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o
dodelitvi sredstev na naslov Občine Moravske Toplice v roku osem dni od prejema
sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže.
X. Nenamenska poraba sredstev: v primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi
neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na
predlog pristojnega občinskega upravnega
organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
Občina Moravske Toplice
Št. 140-01/07-1
Ob-33252/07
Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04
– ZLD-UPB1), 7. člena Odloka o podeljevanju koncesije za opravljanje lekarniške
dejavnosti na območju Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 104/07), sklepa Občinskega sveta Občine Moravske Toplice o
podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške
dejavnosti s sedežem lekarne v Moravskih
Toplicah z dne 31. 7. 2007 objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti
1. Koncedent: Občina Moravske Toplice.
2. Naslov koncedenta: Kranjčeva ulica 3,
9226 Moravske Toplice, tel. 02/538-15-04,
faks 02/538-15-02.
3. Predmet in naslov izvajanja koncesije:
koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti s sedežem lekarne v Moravskih Toplicah.
4. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesija se bo začela izvajati najkasneje
v 1 letu po podpisu pogodbe med koncedentom in koncesionarjem. Koncesija se
podeljuje za obdobje 10 let z možnostjo
podaljšanja.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
– ima ustrezno strokovno izobrazbo (magister farmacije) za vodenje lekarne;
– ima opravljen strokovni izpit;
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– obvlada slovenski jezik;
– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti;
– ima zagotovljene ustrezne prostore za
opravljanje dejavnosti;
– da ima zagotovljene ustrezne kadre
in opremo;
– ni v delovnem razmerju oziroma bo
z začetkom opravljanja javne zdravstvene
službe na podlagi koncesije prekinil delovno
razmerje;
– da prijavitelj nima že podeljene koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti;
– predloži program izvajanja lekarniške
dejavnosti za čas trajanja koncesije;
– da izpolnjuje pogoje, določene s Pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniške
dejavnosti.
6. Merila za ocenitev prijav:
1. število delovnih mest – do 30 točk,
2. opravljanje še drugih dejavnosti, poleg lekarniške dejavnosti, ki jih v skladu z 2.
členom Zakona o lekarniški dejavnosti lahko
opravlja lekarna – do 30 točk,
3. obratovalni čas – do 20 točk,
4. delovna doba vodje lekarne v lekarniški dejavnosti – do 10 točk.
Koncedent si pridružuje pravico, da ne
izbere nobenega prijavitelja.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril in način izračuna točk sta določena
v razpisni dokumentaciji.
7. a) Naslov službe ali osebe od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije:
– razpisna dokumentacija: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, sprejemna pisarna;
– dodatne informacije: Občina Moravske
Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske
Toplice, Martina Vink Kranjec, elektronski
naslov: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
prijav vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
8. a) Rok za prijavo na razpis oziroma
oddajo prijave: ne glede na način dostave,
morajo prijave na razpis prispeti najkasneje
do 7. 1. 2008 do 12. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
c) Način predložitve prijave: prijava se
lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda
osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti
naveden prijavitelj in vidna označba: »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis: lekarna«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja prijav:
8. 1. 2008, ob 12. uri, Občina Moravske
Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske
Toplice – sejna soba.
Občina Moravske Toplice
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Javne dražbe
Ob-33009/07
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 25. 7. 2007 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 19. 2. 2007, objavlja
dražbo – licitacijo
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: Kranjska gora, Čičare 11, apartma
številka 208, v skupni izmeri 43,24 m² (dnevna soba s kuhinjo, predprostor, kopalnica,
balkon, klet), s pripadajočim deležem na zemljišču-stavbišču s parc. št. 387/4; apartma
je vpisan v katastru stavb kot stanovanjska
enota 11-208, z IŠS 1138 in številko dela
stavba 33 in se nahaja v drugem nadstropju
zgradbe, zgrajene leta 1980. Objekt ima električno in vodovodno napeljavo, ogrevanje
je s termoakumulacijskimi pečmi. Apartma
je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem.
Nepremičnina ni vpisana v zemljiški
knjigi, prodajalec razpolaga s fotokopijo kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
podjetjem za PTT promet Ljubljana, Cigaletova 15, Ljubljana, kot pravnim prednikom
Telekoma Slovenije d.d. in GIP »Gradis«
n.sol.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 134a,
Ljubljana, TOZD GE Jesenice, Prešernova
5, Jesenice.
Kupec mora na svoje stroške pridobiti
ustrezne listine za vknjižbo lastninske pravice odkupljene nepremičnine in jo na svoje
stroške vknjižiti v zemljiški knjigi.
Izklicna
cena
apartmaja
je
135.520,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 204,00 EUR + DDV.
II. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
– licitaciji za prodajo nepremičnine
Javna dražba – licitacija se bo vršila v
multimedijski konferenčni dvorani v pritličju
stavbe Telekoma Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, dne 11. 1. 2008 ob 11. uri.
Dražitelj mora najkasneje do 8. 1. 2008
vplačati varščino v višini 13.552,00 EUR,
kar predstavlja 10% izklicne cene nepremičnine, s pripisom: »plačilo varščine za nakup
nepremičnine – apartmaja«, na transakcijski
račun Telekoma Slovenije, d.d., št.: SI56
0310 0100 6235 420, sklic: 00 98, pri SKB
banki d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana.
Dražitelj mora komisiji vročiti, 30 minut
pred pričetkom dražbe, potrdilo o plačilu varščine in popolne podatke o številki tekočega
računa (naziv banke in št. računa) za vračilo
varščine ter dati na vpogled dokumente za
identifikacijo.
Na dražbi – licitaciji lahko sodelujejo fizične osebe in pravne osebe, ki pred pričetkom dražbe predložijo fotokopijo osebnega
dokumenta oziroma izpisek in sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni ali
priglasitveni list za samostojne podjetnike
pri DURS-u; iz predloženih dokumentov za
fizične osebe mora biti razvidna davčna številka in EMŠO.

V primeru, da dražitelj nastopa s pooblaščencem, je ta dolžan predložiti osebni
oziroma drugi identifikacijski dokument in
pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Nepremičnina oziroma apartma se licitira
– draži po navedeni izklicni ceni.
Posebej navedena oprema se ne licitira
oziroma draži, se pa prodaja skupaj z nepremičnino po posebej navedeni fiksni ceni;
uspeli dražitelj soglaša z nakupom opreme,
ki se prodaja skupaj z nepremičnino po navedeni fiksni ceni.
Dražba – licitacija se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku, vodi jo voditeljica dražbe; znesek vsakega višanja na dražbi je
2.000,00 EUR.
Dražba – licitacija bo uspešna tudi, če
se je udeleži en sam dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno. Izlicitirana cena – vrednost nepremičnine ne more biti nižja od
izklicne cene; dražitelj ponujene cene ne
sme preklicati (domneva trdnosti ponudbe
je kogentna).
Dražba za nepremičnino je končana, ko
voditeljica dražbe trikrat ponovi isto najvišjo
ponujeno ceno.
Na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno.
Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
Če se dražitelj ne udeleži dražbe, se šteje, da draži nepremičnino z izklicno ceno, po
navedenih pogojih.
Ugovori na potek dražbe se lahko dajo
do sestave dražbenega – licitacijskega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe – licitacije.
Uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino; dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli pa se varščina brez obresti vrne
v 8 delovnih dneh od dneva dražbe.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna
dolžnega zneska po pogodbi, se v roku 8
dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov, k
podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki jo
je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot
za prvega dražitelja.
Nepremičnina s pripadajočo opremo se
prodaja po načelu »videno – kupljeno«.
Kupec plača poleg izlicitirane vrednosti
nepremičnine še predpisani davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost za opremo.
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti v
roku 30 dni od datuma izstavitve računa, po
sklenitvi pogodbe. Če kupec po svoji krivdi
ne izpolni obveznosti, se šteje, da je odstopil
od nakupa; v takšnem primeru prodajalec
zadrži varščino.
Dodatne informacije o dražbi – licitaciji in nepremični, ki je predmet prodaje, dobite ob delavnikih v času od 9. do
12. ure, v Službi za upravljanje nepremičnin, po tel. 01/234-16-50, Mladen Tešnjak, 01/234-15-92, Jana Bergant in
02/530-27-70, Marjan Vlaj.

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih v času od
11. do 13. ure in od 17. do 19. ure, na tel.
041/722-597 (Branko).
Telekom Slovenije, d.d.
član uprave
mag. Željko Puljić
Št. 7300004897-1
Ob-33370/07
Pošta Slovenije, d.o.o. objavlja na podlagi 10. in 33. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošte Slovenije, d.o.o. in Navodilom za
upravljanje z osnovnimi sredstvi (Uradno
glasilo Pošte Slovenije, št. 1/05)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin in opreme
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Poslovni prostor Hrastnik, Cesta
1. maja 56, v izmeri 130,36 m2, za izklicno
ceno 55.600,00 €, prostori so prosti.
2. Poslovni prostor Beltinci – mansarda,
Ul. Štefana Kovača 2, v izmeri 119,44 m2,
za izklicno ceno 65.200,00 €, prostori so
prosti.
3. Poslovni prostor in dve nezasedeni stanovanji Zg. Kungota 8a, poslovni prostor, v
izmeri 106,09 m2, s pripadajočim deležem na
zemljišču, v izmeri 486 m2 in dve nezasedeni
stanovanji, v izmeri 41,02 in 57,28 m2 vse
skupaj za izklicno ceno 99.848,00 €, stanovanja so prosta, poslovni prostori bodo izpraznjeni predvidoma do meseca julija 2008.
4. Poslovni prostor G. Radgona, Partizanska cesta 26, v izmeri 119,41 m2 in
skupni prostori v izmeri 227,52 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču v skupni izmeri 729 m2, za izklicno ceno 104.300,00 €,
prostori so prosti.
5. Poslovni prostor Trzin, v poslovni stavbi »Piramida«, Blatnica 1, v izmeri 55,10 m2,
za izklicno ceno 118.465,00 €. Predkupno
pravico ima najemnik poslovnih prostorov.
6. Poslovni prostor Središče ob Dravi,
Trg talcev 1, v izmeri 62,62 m2, za izklicno
ceno 38.210,00 €. Predkupno pravico ima
najemnik poslovnih prostorov.
7. Nezasedeno stanovanje Črna na Koroškem, Center 12, v izmeri 87,18 m2, za
izklicno ceno 42.000,00 €; dodatni pogoj
odkup opreme v vrednosti 295,00 €, stanovanje je prosto.
8. Nezasedeno stanovanje Črna na Koroškem, Center 12, v izmeri 58,21 m2, za
izklicno ceno 34.800 €; dodatni pogoj odkup
opreme v vrednosti 350,00 €, stanovanje
je prosto.
9. Nezasedeno stanovanje Mala Nedelja 21, v izmeri 59,34 m2, za izklicno ceno
34.420,00 €, dodatni pogoj: odkup opreme v
vrednosti 250,00 €, stanovanje je prosto.
10. Nezasedeno stanovanje Senovo,
Cesta Kozjanskega odreda 16, v izmeri
68,40 m2, za izklicno ceno 34.700,00 €, stanovanje je prosto.
11. Nezasedeno stanovanje Dobova, Ulica bratov Gerjevič 52, v izmeri 33,01 m2,
za izklicno ceno 19.145,00 €, stanovanje
je prosto.
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12. Nezasedeno stanovanje Dvor, Dvor
12b, v izmeri 51,31 m2, za izklicno ceno
30.786 €, stanovanje je prosto.
Pravila javne dražbe:
– javna dražba se bo vršila v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov
trg 10, III. nadstropje, v petek 14. 12. 2006,
ob 12. uri,
– javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj
dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi
je najmanj 500,00 €,
– dražitelj mora vplačati pred začetkom
dražbe varščino v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (brez vrednosti obveznega
odkupa opreme), na TRR Pošte Slovenije, d.o.o. št: 90672-0000040025 pri Poštni
banki Slovenije in pred licitacijo predložiti
potrdilo o plačilu varščine,
– izlicitirana vrednost nepremičnine ne
more biti nižja od izklicne vrednosti,
– kupec plača poleg izlicitirane vrednosti
nepremičnine in opreme še predpisan davek
na promet nepremičnin oziroma davek na
dodatno vrednost (za opremo),
– na dražbi lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji in pooblastilo
za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti
osebni dokument,
– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno,
– ugovori na potek dražbe se lahko dajo
do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa
jih vodja dražbe,
– uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na
dražbi niso uspeli pa se varščina brez obresti vrne v 8 dneh po končani dražbi.
Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe.
Kupec mora celotno kupnino poravnati v
roku 30 dni po podpisu in overitvi pogodbe.
Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži
varščino.
Dodatne informacije in dogovori za ogled
nepremičnin so možni:
– za poslovne prostore na tel.
02/449-21-20, Jože Strelec,
– za stanovanja na tel. 02/449-25-18,
Vanda Lukman.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-32787/07
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj, Potrčeva 23–25, Ptuj objavlja na podlagi 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07) ter sklepa Ministrstva za zdravje o soglasju na Program razpolaganja z
zazidanim stavbnim zemljiščem, parc. št.
495/2, k.o. Ptuj, po metodi javne dražbe
št. 342-3/2007 – z dne 15. 10. 2007
javno dražbo
I. Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Upravljavec in organizator: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23–
25, Ptuj.
II. Opis predmeta prodaje: gre za v naravi zazidano stavbno zemljišče, v neposredni
bližini bolnišničnega objekta. Na zemljišču
se nahaja stavba, v kateri poslujeta vratar-
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nica bolnišnice in lekarna. Skupna površina
parcele znaša 476 m2.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe:
1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
2. Izklicna cena nepremičnine je:
37.888 €.
Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek za katerega je možno višati izklicno
ceno je 500 €.
Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla. Te stroške nosi kupec.
3. Dražijo lahko fizične in pravne osebe,
ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom
varščine v višini 10% od izklicne cene na
podračun Izvrševanja proračuna Republike
Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na št.
18 10995-7221002-27112007.
Na dražbi ne morejo sodelovati cenilec,
člani komisije in z njimi povezane osebe.
Po končani javni dražbi se plačana varščina, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim
dražiteljem, ki v postopku javne dražbe niso
uspeli. Najugodnejšemu dražitelju pa se plačana varščina všteje v ceno.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec,
tj. najugodnejši dražitelj mora pogodbo
podpisati najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Plačilo kupnine je v
8 dneh po podpisu pogodbe, na podračun
Izvrševanja proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na št. 18
10995-7221002-27112007, pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino. Plačilo
celotne kupnine, v roku 8 dni po podpisu
pogodbe, je bistvena sestavina pravnega
posla.
5. Če kupec v roku, ki je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe oziroma odstopi od
pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo, brez dodatnega roka za izpolnitev.
6. Prenos lastništva se opravi po plačilu
kupnine in po izpolnitvi posebnega pogoja
določenega v točki VI. te javne dražbe.
IV. Pogoji za udeležbo naj javni dražbi
Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji za vodenje postopka
javne dražbe predložiti naslednje podatke
oziroma listine:
– naziv,
– naslov: ulica, hišna številka, poštna
številka, telefonska številka in e-mail,
– matično številko,
– fotokopijo davčne številke,
– izpisek iz registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
– ime in priimek ter naslov pooblaščene
osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko
številko in fotokopijo osebne izkaznice (obe
strani),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine.
Fizične osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji za vodenje postopka
javne dražbe predložiti naslednje podatke
oziroma listine:
– fotokopijo osebne izkaznice (obe strani),
– fotokopijo davčne številke,

– potrdilo o plačani varščini,
– številko osebnega računa za potrebe
vračila varščine,
– ime in priimek, točen naslov (ulica,
hišna številka, poštna številka), telefon in
e-mail pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim
pooblastilom in fotokopijo osebne izkaznice
(obe strani).
Vsi dražitelji morajo 1 uro pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo
o vplačani kavciji, izdano s strani banke,
iz katerega je razviden točen čas izvedbe
naloga in celotno številko TR računa za primer vračila kavcije ter vsa ostala zahtevana
potrdila in dokumente.
V. Postopek: javna dražba se bo izvedla
dne 22. 12. 2007, ob 9. uri, v sejni sobi na
naslovu: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj.
VI. Drugi pogoji
S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe najugodnejšemu dražitelju s strani predsednika dražbene komisije, nastane
obveznost najugodnejšega dražitelja, da s
prodajalcem v roku 15 dni po opravljeni javni
dražbi sklene pogodbo o prodaji zemljišča.
Če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil
prodajne pogodbe v navedenem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana.
Po sklenitvi pogodbe je kupec dolžan v
roku 12 mesecev izgraditi novo vratarnico
za potrebe bolnišnice na sosednjem zemljišču, parc. št. 498/2, iste k.o. Novo vratarnico je potrebno izgraditi skladno idejnemu
projektu, ki ga je izdelala družba Projekta inženiring Ptuj d.o.o., št. 133-44-10-95,
september 2005, v orientacijski vrednosti
64.480 EUR. Kupec je dolžan pridobiti sam
na svoje stroške vsa potrebna soglasja in
dovoljenja in ostalo projektno dokumentacijo povezano za pričetek in dokončanje
gradnje stavbe nove vratarnice (vključno
s tehničnim pregledom in uporabnim dovoljenjem).
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na parc. št. 495/2, ki je predmet
te dražbe, bo prodajalka izstavila po dokončanju izgradnje nove vratarnice.
VII. Ministrstvo za zdravje ali komisija za
vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja s soglasjem predstojnika
upravljavca lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer se
povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih
stroškov.
VIII. Drugo
Zainteresirani kupci lahko dobijo razpisno dokumentacijo z idejnim projektom
novogradnje na sedežu Splošne bolnišnice
dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23–25, Ptuj,
ali po pošti.
Vse informacije v zvezi s prodajo se
lahko dobijo na sedežu Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23–25,
Ptuj.
Kontaktna oseba je Aleksander Voda,
univ. dipl. prav. in je dosegljiv vsak dan od
dneva objave do dneva javne dražbe med
8. in 11. uro.
Ogled zemljišča je možen na dan 20. 12.
2007 med 10. in 12. uro. Vsi zainteresirani
morajo svojo prisotnost na ogledu predhodno najaviti na tel. 02/749-16-06.
Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj
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Razpisi delovnih mest
Št. 663
Ob-32788/07
Na podlagi 15. in 16. člena Sklepa o
ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica objavljam javni
razpis za prosto delovno mesto
pomočnika direktorja za vodenje umetniškega dela.
Pomočnik direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
umetniške ali humanistične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja gledališke dejavnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Kandidati morajo v prijavi na razpis predložiti koncept dela za mandatno obdobje.
Direktor bo izbranega kandidata po predhodnem mnenju strokovnega sveta imenoval za čas trajanja mandata direktorja, pomočnik je po izteku te dobe lahko ponovno
imenovan.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »javni razpis – pomočnik direktorja za vodenje umetniškega dela«
v petnajstih dneh po objavi javnega razpisa
na naslov: Slovensko narodno gledališče
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, 5000
Nova Gorica. Morebitne informacije daje tajništvo na tel. 05/33-52-210.
Slovensko narodno gledališče
Nova Gorica
Št. 110-59/2007
Ob-32789/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
UPB3) Občina Bohinj objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec za pravne zadeve v
Občinski upravi Občine Bohinj.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– opravljen preizkus znanja za vodenje
in odločanje v prekrškovnem postopku,
– 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,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– priprava in sodelovanje pri pripravi
splošnih občinskih predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– reševanje in pomoč pri pritožbah v
splošnih upravnih postopkih,
– opravljanje strokovnih opravil za delovne komisije z delovnega področja in strokovna priprava gradiva za občinski svet,
– opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja.
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,
– ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
– ima opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Bohinj pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec III, z možnostjo napredovanja v
naziv višji svetovalec II in I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za

nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Občine Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264
Bohinjska Bistrica.
Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec za pravne zadeve« na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35,
4264 Bohinjska Bistrica, in sicer v roku 8 dni
po objavi na spletni strani Občine Bohinj in v
Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo@obcina.bohinj.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Jožica Hribar, na tel. 04/577-01-14.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Bohinj
Ob-32790/07
Upravni odbor Inštituta za ekonomska
raziskovanja, Ljubljana, Razpisna komisija,
Kardeljeva ploščad 17, 1109 Ljubljana razpisuje delovno mesto
direktorja Inštituta za ekonomska raziskovanja.
Mandat direktorja traja 5 let.
Kandidat mora poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti mora doktorat s področja ekonomskih ved,
– izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne rezultate v zadnjih petih letih,
– v zadnjih 5 letih mora imeti samostojno objavljena znanstvena ali strokovna dela
z ekonomskega področja, ki dosegajo najmanj 20 točk po pravilniku, ki ureja izvolitev
v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– imeti mora izkušnje pri organiziranju
in vodenju raziskovalnega dela na ekonomskem področju,
– aktivno mora obvladati najmanj dva
tuja jezika,
– pripraviti mora razvojni program Inštituta,
– imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj pri opravljanju podobnih del in nalog.
Ponudbe z dokazili o strokovnosti in s
podatki o izpolnjevanju razpisnih pogojev
pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Inštitut za ekonomska raziskovanja, Kardeljeva ploščad 17, 1109 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako »Za razpisno
komisijo«.
O izidu razpisa bomo prijavljene kandidate obvestili v 15 dneh po sklepu Upravnega odbora inštituta.
Za morebitne informacije se obrnite na
tajništvo inštituta, Kardeljeva ploščad 17,
1109 Ljubljana, tel. 01/53-03-810.
Inštitut za ekonomska raziskovanja
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Št. 149/07
Ob-32943/07
Svet Doma starejših Na Fari na Prevaljah na podlagi sprejetega sklepa št.
062-02-11-2/07-5, z dne 27. 11. 2007 razpisuje delovno mesto
direktorja.
1. Na razpis se lahko prijavijo kandidati/ke, ki poleg splošnih pogojev, določenih
v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu – ZSV-UPB2 (Uradni list RS, št. 3/07),
pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem zakonu;
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, pet let delovnih izkušenj in
opravljen strokovni izpit iz Zakona o socialnem varstvu;
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let
delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva in opravljen
strokovni izpit po tem zakonu;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če programa nima opravljenega, ga
mora končati v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
2. Mandat direktorja traja pet let.
3. Kandidat/ke se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni po njegovi objavi. Svet
prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo
obravnaval.
Kandidat/ke bodo o izbiri obveščeni v
zakonitem roku.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in programskimi
usmeritvami za delovanje Doma, naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od objave na
naslov: Dom starejših Na Fari, Na Fari 50,
2391 Prevalje, z oznako »razpis za direktorja«.
Svet Doma starejših Na Fari

– 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. 110-327/2007
Ob-32946/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi oziroma pogoje za izvolitev
za sodnika upravnega sodišča določene v
10. členu Zakona o upravnem sporu (Uradni
list RS, št. 105/06 (ZUS-1).
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:

Ob-32988/07
Svet zavoda Ljudske univerze Koper razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Ljudske univerze Koper.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo direktorja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo)
in Zakonom o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96):
– najmanj visokošolska izobrazba,
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– strokovni izpit,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega
najmanj tri leta v izobraževanju odraslih,
– znanje italijanskega jezika na višji ravni,
– priložen program vodenja zavoda.
Kandidati/-ke morajo imeti andragoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a
kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 4. 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev ter potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na

Št. 02-801/07
Ob-32971/07
Onkološki inštitut Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi:
pomočnik strokovnega direktorja za
raziskovanje in izobraževanje (m/ž) za
mandatno obdobje štirih let.
Pogoji za zasedbo:
– univerzitetna izobrazba,
– verificirana raziskovalna dejavnost,
– naziv visokošolskega učitelja ali enakovreden raziskovalni naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev je potrebno oddati v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba,
Zaloška 2, Ljubljana, s pripisom »razpis za
pomočnika strokovnega direktorja za raziskovanje in izobraževanje«.
Onkološki inštitut Ljubljana

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 do 15. 12. 2007 v zaprti
kuverti na naslov: Svet zavoda Ljudske univerze Koper, Cankarjeva 33, 6000 Koper, s
pripisom »Za razpis direktorja/-ice«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
imenovanju v zakonitem roku.
Svet Ljudske univerze Koper
Št. 110-16/2007-2
Ob-32994/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo/ZJU-UPB3, v nadaljevanju: ZJU) Ministrstvo za okolje in
prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
gradbeni inšpektor v Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, v
Območni enoti Koper za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za
kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za imenovanje v naziv
(državni izpit iz javne uprave),
– strokovni izpit za inšpektorja,
– vozniški izpit B kategorije,
– višja raven znanja jezika narodne skupnosti (aktivno znanje italijanskega jezika),
– znanje uradnega jezika.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev
glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja
pri posameznemu delodajalcu, ter kratko
opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,
– pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave, iz katere je razvidno
kje in kdaj je bil izpit opravljen,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
izpitu za inšpektorja, iz katere je razvidno
kje in kdaj je bil izpit opravljen,
– pisno izjavo o opravljenem vozniškem
izpitu B kategorije,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– pisno izjavo o višjem znanju italijanskega jezika (aktivno znanje), iz katere je
razvidno kje je bilo znanje pridobljeno in na
kakšni stopnji zahtevnosti,
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja, 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, ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– pisno izjavo kandidata, da soglaša, da
za namen tega natečajnega postopka dovoljuje, da Služba za skupne in pravne zadeve
Inšpektorata Republike Slovenije za okolje
in prostor pridobi podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom
iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam
predložiti vsa ustrezna dokazila.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, v kateri kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine, ki jih je pridobil.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
V primeru, da izbrani kandidat nima
opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave),
ga mora v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
V skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru se lahko izjemoma za inšpektorja ob sklenitvi delovnega razmerja
imenuje oseba, ki nima strokovnega izpita
za inšpektorja, vendar mora ta izpit opraviti
najkasneje v enem letu od dneva imenovanja za inšpektorja.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu, so:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
na področju graditve objektov,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o graditvi objektov,
zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora ter
– nudenje strokovne pomoči.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu gradbeni inšpektor opravljal v nazivu
inšpektor III, z možnostjo napredovanja v
naziv inšpektor II in inšpektor I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Inšpektorata Republi-

ke Slovenije za okolje in prostor, Območne
enote Koper, na naslovu Trg Brolo 12 ter
na terenu.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge in
ustnega razgovora.
Rok za prijavo: 10 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Ministrstva za
javno upravo in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj – gradbeni inšpektor«, številka: »110-16/2007« na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat Republike
Slovenije za okolje in prostor, Služba za
skupne in pravne zadeve, Dunajska cesta
47, 1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: irsop.urad-lj@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja pokličite na tel. 01/420-44-98 (Suzana Bregar).
Ministrstvo za okolje in prostor
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Št. 110-326/2007
Ob-32998/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Domžalah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pra-
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vosodje 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-32999/07
Svet Centra za socialno delo Zagorje ob
Savi, Kidričeva 2, Zagorje ob Savi, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 27. 11. 2007
razpisuje delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo Zagorje ob Savi (m/ž).
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki izpolnjuje naslednje pogoje po 56., 57.
in 69. členu Zakona o socialnem varstvu
(Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr.),
in sicer:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke ali pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin,
upravne, pravne, sociološke, zdravstvene
smeri – smer delovne terapije, teološke
smeri z ustrezno specializacijo, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit za
delo na področju socialnega varstva,
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69.
člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj
pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva in
opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– da ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
socialna zbornica v soglasju s strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alineje je
lahko za direktorja imenovan tudi kandidat,
ki nima opravljenega programa za vodenje,
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu
od začetka opravljanja nalog direktorja.
Poleg zgoraj zahtevanih pogojev morajo
kandidati izdelati program dela za mandatno
obdobje in priložiti reference o dosedanjem
delu.
Svet si pridržuje pravico, da kandidate
povabi na razgovor.
Mandat direktorja traja pet let.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev (fotokopijo diplome, delovne knjižice, potrdila o opravljenem strokovnem izpitu po ZSV, morebitno dokazilo o
opravljenem programu za vodenje socialno
varstvenega zavoda) naj kandidati pošljejo
na naslov: Center za socialno delo Zagorje
ob Savi, Kidričeva 2, 1410 Zagorje ob Savi
– z oznako na ovojnici »Razpis za direktorja/ico« v roku 15 dni od dneva objave tega
razpisa.
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v
izbirni postopek.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni po izbiri kandidata.
Svet Centra za socialno delo Zagorje
ob Savi
Št. 110-295/2007-31111
Ob-33000/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
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– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Civilnem oddelku Okrožnega sodišča
v Celju.
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. 114/2007
Ob-33162/07
Svet zavoda Osnovne šole Leskovec pri
Krškem, Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec
pri Krškem, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja /ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Lahko je imenovan tisti kandidat/-ka, ki
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, ki ni bil obsojen na
nepogojno kazen v trajanju več kot šest
mesecev oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost.
Izbran/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za
5 let, predvideni začetek dela pa je 18. 3.
2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom, programom oziroma vizijo razvoja za mandatno
obdobje, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence, pošljite v zaprti kuverti,
s pripisom Za razpis ravnatelja/-ice, na naslov: Svet zavoda, OŠ Leskovec pri Krškem,
Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem, najpozneje v 8 dneh po objavi tega
razpisa.
Kandidati/-ke bodo o imenovanju pisno
obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole Leskovec pri Krškem
Št. 110-328/2007
Ob-33253/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Brežicah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 73/07
Ob-33281/07
Javni zavod Filmski studio VIBA Film Ljubljana objavlja razpis za delovno mesto
pomočnik direktorja za vodenje strokovno – tehničnih del.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– končana visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba družboslovne ali tehnične
smeri,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika (angleščine, nemščine, francoščine ali italijanščine),
– poznavanje filmskega področja s poudarkom na filmski tehnologiji v vseh fazah
izdelave filma,
– organizacijske sposobnosti.
Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat oziroma kandidatka predloži fotokopijo
diplome.
Delovno razmerje pomočnika direktorja
se sklene za določen čas, s poskusno dobo
5 mesecev, in traja za čas trajanja mandata
direktorja in se lahko ponovi.
O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku osmih dni po izdaji
odločbe o izbiri.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom naj kandidati oziroma
kandidatke pošljejo v osmih dneh po objavi
razpisa na naslov: Filmski studio VIBA Film
Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana.
Javni zavod Filmski studio VIBA Film
Ljubljana
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Druge objave
Št. 478-52/2007/3
Ob-32791/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja
javno vabilo
k nakupu premičnin, in sicer rabljenih
prevoznih sredstev in avtomateriala
Ministrstva za notranje zadeve, po
metodi javne ponudbe
1. Predmet prodaje: premičnine, in sicer
rabljena prevozna sredstva (190 enot) in avtomaterial (138 kosov) naročnika. Seznam
premičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz dokumentacije javne ponudbe.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje, v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh enot,
bo izločena iz nadaljnje obravnave.
2. Izklicna cena: izklicna cena za vse
navedene premičnine, ki so predmet javne
prodaje, znaša skupaj 105.740,00 €.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v naveden roku je bistvena sestavina pravnega posla.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na premičninah.
5. Kavcija
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer: 10.574,00 €.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna številka: 28 17116-299000848025407.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– možen je samo odkup vseh enot skupaj,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene,
– 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 kavcija bo zadržana,
– kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča prodajalca v roku 15 dni
od plačila celotne kupnine,
– ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu postopka

javne ponudbe obveščeni takoj, vsi ponudniki pa bodo o izidu pisno obveščeni v roku 10
dni od roka za predložitev ponudb,
– davek na promet rabljenih motornih
vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva
in notarsko overitvijo ter morebitne druge
dajatve pogodbe 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,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno,
– 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. Dokumentacija
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji
seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva
objave javne ponudbe v Uradnem listu RS
do roka za oddajo ponudb, med 10. do 12.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo,
in sicer na naslednjem naslovu: Ministrstvo
za notranje zadeve, Generalna policijska
uprava, Skupne službe, Sekcija za finančne
in materialno-tehnične zadeve, Vodovodna
93a. Kontaktni osebi: Saša Rajkovič in Franci Kramaršič, tel. 01/428-56-63.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo z navedbo osnovnih
podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna
številka, tel. št.) ter dokazilo o vplačilu 5 €.
Znesek in način plačila za dokumentacijo:
Znesek: 5 €.
Način plačila: virmansko
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna številka: 28 17116-240100248025407.
8. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki
so predmet prodaje, je mogoč od dneva
objave javne ponudbe do roka za oddajo
pisnih ponudb po predhodnem dogovoru s
kontaktnima osebama iz predhodne točke
te objave.
9. Predložitev ponudb
Rok za predložitev ponudb: ponudbe je
potrebno predložiti do vključno 21. 12. 2007,
najkasneje do 12. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki na obrazcih iz dokumentacije, in sicer jih
lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče, 1501 Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 5. 2.
2008.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne
24. 12. 2007 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža),
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
Za dodatne informacije v zvezi z odpiranjem ponudb pokličite tel. 01/428-40-79,
Saša Renko.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-4/2007-397
Ob-32792/07
Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 95/07) Ministrstvo za obrambo,
Vojkova cesta 55, Ljubljana, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:
1. Poslovni prostor – vojaška okrepčevalnica – v Vojašnici Franc Rozman Stane, Leskoškova 7, 1000 Ljubljana, površina
300 m2, parc. št. 127/60, k.o. Moste
– Izhodiščna
mesečna
najemnina:
618 €.
2. Poslovni prostor – vojaška okrepčevalnica – v Vojašnici 26. oktobra, Stara Vrhnika 1, 1360 Vrhnika, površina 50 m2, parc.
št. 2086/2, k.o. Stara Vrhnika
– Izhodiščna
mesečna
najemnina:
103 €.
3. Poslovni prostor – vojaška okrepčevalnica – v Vojašnici Janka Premrla-Vojka,
5271 Vipava, površina 214 m2, parc. št.
2380, k.o. Vipava
– Izhodiščna
mesečna
najemnina:
440 €.
4. Poslovni prostor – vojaška okrepčevalnica – v Vojašnici Slovenska Bistrica,
Ljubljanska 22, 2310 Slovenska Bistrica,
površina 147 m2, parc. št. 1306/1, k.o. Slovenska Bistrica
– Izhodiščna
mesečna
najemnina:
303 €.
5. Poslovni prostor – vojaška okrepčevalnica – v Vojašnici Cerklje ob Krki, Cerklje
ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki, površina
139 m2, parc. št. 3324/2, k.o. Cerklje
– Izhodiščna
mesečna
najemnina:
286,34 €.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
Pisna ponudba mora vsebovati dokazila:
1. Ime in priimek ponudnika, ime firme,
naslov, davčno številko, matično številko ter
telefonsko številko kontaktne osebe.
2. Navedbo nepremičnine za katero daje
ponudbo.
3. Ponujeno višino mesečne najemnine,
ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine.
4. Potrdilo o plačilu jamstva.
5. Dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje gostinske dejavnosti ali gostinski dejavnosti kot obrti podobni dejavnosti:
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– za s.p.: izpis podatkov iz Poslovnega
registra, izpis iz obrtnega registra ali drugega registra oziroma odločba o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti,
– za gospodarske družbe: izpis podatkov
iz sodnega registra oziroma odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske
dejavnosti.
6. Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
7. Dokazilo o zagotovljenih finančnih
sredstvih:
– potrdilo o solventnosti pri bankah, ki
vodijo TRR.
8. Pooblastilo za sodelovanje na odpiranju ponudb in pogajanjih.
9. Izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dne 31. 1. 2008.
III. Način in rok plačila jamstva
Ponudniki morajo za resnost ponudbe nakazati naročniku kot jamstvo izhodiščno mesečno najemnino za nepremičnino, za katero so poslali ponudbo,
na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo št. 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-33000000. Vplačano jamstvo se šteje kot plačilo prve najemnine.
V primeru, da ponudnik s ponudbo ne
uspe, se mu plačano jamstvo za resnost
ponudbe vrne v roku petnajstih dni od dneva izbire najemnika. V primeru, da izbrani ponudnik pogodbe ne sklene najemne
pogodbe v roku petnajstih dni od prejema
obvestila o izbiri, se šteje, da najemnik odstopa od svoje ponudbe in se mu plačano
jamstvo ne vrne.
IV. Pogoji najema:
– Pogodba mora biti sklenjena v roku
petnajstih dni po obvestilu najemniku o njegovi izbiri.
– Najemna pogodba se sklepa za določen čas petih let.
– Z najemnikom bo sklenjena najemna
pogodba, če bo dobil pozitivno varnostno
oceno.
– Naročnik bo za poslovni prostor izstavljal mesečne račune za najemnino do
15. dne v mesecu za tekoči mesec, najemnik pa je dolžan plačati račun v roku petnajstih dni od prejema računa.
– Najemnik je dolžan poleg najemnine
plačevati obratovalne stroške, ki obsegajo
predvsem: stroške ogrevanja, vodarine, kanalščine, električne energije, odvoza smeti
in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo
povzroča najemnik.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor.
– Najemnik v skladu z veljavno davčno
zakonodajo ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.
V. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo javne ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
poslane v zaprtih kuvertah najkasneje do
17. 12. 2007 do 12. ure na naslov Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana – glavna pisarna.
Na prednji strani kuverte mora biti navedeno:
Predmet javne ponudbe: Oddaja ponudbe za oddajo vojaške okrepčevalnice (navedba kraja) v najem.
Oznaka: »Ne odpiraj – ponudba!«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Odpiranje ponudb in morebitna pogajanja bodo 18. 12. 2007 ob 12. uri v sejni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sobi, št. 327 v 3. nadstropju Sektorja za
gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva
za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana.
K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak
ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki
je pravočasno oddal ponudbo.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog se ne bo
upoštevalo in se bodo vrnile ponudnikom.
2. Pri določitvi o oddaji najem se bo ob
izpolnjevanju pogojev upoštevalo kot merilo
ponujena višina najemnine, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne najemnine. V primeru,
da bo ponudbo, ki bo vsebovala enako višino najemnine, poslalo več ponudnikov, se
bodo z najugodnejšimi ponudniki opravila
dodatna pogajanja. Kot izhodiščno ceno pri
pogajanjih se določi cena, ki so jo v svojih
ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
Najmanjši dvig mesečne najemnine je 5 €.
Morebitna pogajanja bodo potekala 18. 12.
2007 ob 12. uri v sejni sobi, št. 327 v 3.
nadstropju Sektorja za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo RS,
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
VII. Ustavitev postopka: predstojnik naročnika lahko postopek javne ponudbe ustavi vse do sklenitve pravnega posla in ne
izbere nobenega ponudnika.
VIII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z
najemom in ogledom prostorov dobite na
tel. 01/471-25-75 in 01/471-25-78.
Ministrstvo za obrambo
Št. 007-176/2007/16
Ob-33255/07
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07) Ministrstvo za pravosodje objavlja
razrešitev sodnega izvedenca:
1. Miroslav Prunk se razreši kot sodni
izvedenec, imenovan za strokovno področje
prometa – promet cestni, z dnem 22. 11.
2007.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-32794/07
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), določil Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07), 10. člena Statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95
in vse nadaljnje spremembe in dopolnitve)
in sklepa 6. redne seje Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica z dne 18. 6.
2007, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča
1. Namen, predmet zbiranja ponudb in
opis zemljišča
Namen javnega zbiranja ponudb je prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča
na parc. št. 709/1, k.o. Slovenska Bistrica
v skupni površini 5.030 m2. Zemljišče se
nahaja na območju, ki je v Dolgoročnem
planu – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94,
41/97, 72/99, 59/03 in 131/04) opredeljeno
kot zemljišče primerno za poselitev (neza-

zidano stavbno zemljišče), podrobnejša namenska raba: območje za šolstvo, vrtec in
zdravstvo.
Nepremičnina je last Občine Slovenska
Bistrica.
2. Izhodiščna cena: za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča je izhodiščna
cena 70,20 EUR za m2.
3. Posebna določila
Zemljišče na parc. št. 709/1 se proda
najugodnejšemu ponudniku s pogojem, da
ponudnik na predmetnem zemljišču zgradi
in opremi objekt za izvajanje institucionalnega varstva starejših oseb (dom za starejše).
Javno službo institucionalnega varstva
v objektu bo izvajal Dom dr. Jožeta Potrča,
Poljčane, zato investitor z javnim zavodom
sklene najemno pogodbo.
Ponudnik mora objekt zgraditi v skladu
z idejnim projektom, ki ga je izdelal STOLP,
d.o.o., Nova Gorica. Objekt bo zagotavljal
oskrbo za 92 uporabnikov, okvirna površina
objekta je 3500 m2 neto zaprte površine in
500 m2 pokritih zunanjih površin. Vsa morebitna odstopanja in spremembe projekta
morajo biti usklajena in potrjena s strani
Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane in Občine
Slovenska Bistrica.
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti ima Občina Slovenska Bistrica
pravico enostransko prekiniti pogodbo o nakupu zemljišča, brez obveznosti do kupca.
4. Kriteriji, ki jih mora investitor zadovoljevati/Pogoji za sodelovanje pri javni ponudbi
4.1. Pogoji za sodelovanje pri javni ponudbi
Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo pravne in fizične osebe,
ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije po
veljavnih predpisih.
4.2. Plačilo varščine
Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati varščino v višini 10% od ponujene cene za nepremičnino. Varščina
se nakaže na transakcijski račun Občine
Slov. Bistrica št. 01313-0100009691, sklic
0076139-714199, z navedbo »varščina –
javno zbiranje ponudb«. Neizbranim ponudnikom bo vplačana varščina brezobrestno
vrnjena v nominalnem znesku, v 15 dneh od
datuma izbire ponudnika.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino.
4.3. Ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti:
Podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika,
– sedež,
– identifikacijsko številko za DDV,
– matično številko,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega Registra
Slovenije za samostojne podjetnike,
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe,
– pooblaščena oseba ponudnika za podpis pogodbe,
– pooblaščena kontaktna oseba v zvezi
s ponudbo,
– ponujeno ceno za m2, ki ne sme biti
nižja od izklicne cene 70,20 €/m2 (brez
DDV),
– ponujeno višino mesečne najemnine
za objekt – dom za starejše,
– izjavo o roku vezanosti na ponudbo, ki
je do dneva sklenitve pogodbe,
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– izjavo o roku dokončanja izgradnje
objekta,
– izjavo, da bo ponudnik zgradil na zemljišču, ki so predmet ponudbe dom za starejše občane,
– izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa.
5. Merila po katerih se bodo vrednotile
ponudbe
Prispele ponudbe so bodo vrednotile po
naslednjih merilih:
a) Ponujena cena – izhodiščna cena
za m2 zemljišča je 70,20 EUR. Za vsakih
dodatnih 5% nad izhodiščno ceno prejme
ponudnik 5 točk.
b) Rok izgradnje in opreme objekta (izdano uporabno dovoljenje) – največ 15 točk.
Ponudnik, ki bo objekt zgradil do 30. 6. 2009,
prejme 15 točk, do 31. 12. 2009 10 točk, do
30. 6. 2010 pa 5 točk.
c) Višina mesečne najemnine: najvišja
najemnina, ki jo lahko najemnik pokriva, je
20.000,00 EUR mesečno. Največ 10 točk,
pridobi ponudnik z najnižjo ponujeno mesečno najemnino, ostali pa sorazmerno manj.
6. Predložitev ponudb
Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj
– ponudba z navedbo nakup nepremičnine
za gradnjo doma za starejše«. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Kuverto ponudniki vložijo v sprejemni pisarni
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica ali pošljejo po pošti
na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.
Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo prispele v sprejemno pisarno Občine
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
Slovenska Bistrica, najkasneje do 21. 12.
2007 do 13. ure.
7. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
8. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika:
pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala
in ocenila komisija, ki jo je imenovala županja Občine Slovenska Bistrica. Komisija
bo ponudnika izbrala na osnovi razpisnih
meril. Kolikor bo več ponudb ovrednotenih z
enakim številom točk, bo izbran ponudnik, ki
je ponudil najnižjo mesečno najemnino. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema
sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe,
skleniti prodajno pogodbo.
9. Način in rok plačila kupnine: izbrani
ponudnik plača kupnino za nepremičnino v
roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe.
Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
10. Omejitve prodajalca v zvezi z postopkom razpolaganja: Občina Slovenska Bistrica si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi
začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti.
11. Stroške overitve pogodbe, DDV in
druge stroške nosi izbrani ponudnik, stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi Občina
Slovenska Bistrica.
12. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo od 7. 12. 2007 dalje v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica
ali jo zahtevajo po e-pošti na naslovu: irena.jereb@slov-bistrica.si.
Vpogled v projektno dokumentacijo
doma za starejše je možen vsak delovni
dan od 8. do 14. ure na Občini Slovenska
Bistrica, Oddelku za družbene dejavnosti,
Partizanska 1, Slovenska Bistrica.

13. Informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini
Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene
dejavnosti, Partizanska ulica 1, Slov. Bistrica, pri Ireni Jereb, na tel. 02/843-28-20 ali
02/843-28-22.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 0185/2007
Ob-32815/07
Občina Kungota, na podlagi 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
44. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) ter programa prodaje
stvarnega premoženja Občine Kungota za
leto 2007, sprejetega z Odlokom o proračuna Občine Kungota (MUV, št. 10/07 in
26/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Občina Kungota,
Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.
2. Predmet javnega razpisa je prodaja
naslednjih nepremičnin:
– parcela št. 84/4, površina zemljišča je
506 m2, vložna št. 122, k.o. Plintovec,
– zasedeno
stanovanje
površine
45,15 m2, parcelna št. 7, vložna št. 115, k.o.
Plintovec.
3. Nepremičnina pod prvo alinejo druge
točke je opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju za poselitev.
4. Nepremičnina navedena pod drugo
alinejo druge točke je opredeljena kot zazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju za poselitev.
5. Namembnost navedenih zemljišč in
pogoji za posege v prostor so navedeni in
razvidni iz lokacije informacije, ki jo je izdala Občina Kungota in je na vpogled na
sedežu občine.
6. Izhodiščna cena za nepremičnini iz 2.
točke tega razpisa znaša na podlagi cenitve
pooblaščenega ocenjevalca, na dan 19. 11.
2007 in 22. 3. 2007:
– za nepremičnino pod prvo alinejo točke
2: 17.649,12 EUR,
– za nepremičnino pod drugo alinejo točke 2: 25.000,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet nepremičnin, davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Prav tako kupec
nosi vse stroške v zvezi s kupoprodajno
pogodbo in prenosom lastništva na nepremičninah pod 2. točko.
7. Nepremičnine se v celoti prodajajo po
načelu videno-kupljeno.
8. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe.
9. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun Občine Kungota odprt pri Upravi Republike Slovenije za
javna plačila, št. 01255-0100008653 ter obvezno navesti namen nakazila: varščina, pri
nakazilu pa navesti model 00, sklic 722101.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku
8 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika.
10. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, naziv in sedež,
– podatke o odgovorni osebi ponudnika,
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– matično številko ali EMŠO, če gre za
fizično osebo,
– davčno številko,
– pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– višino ponujene cene brez davščin, pri
tem lahko ponudnik navede enako ali višjo
ceno od izhodiščne cene, navedene v tem
razpisu,
– pisno izjavo, da mu je jasna vsebina
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
V primeru, da bo ponudba nepopolna ali
nejasna in bo to odločilno za sam postopek
razpolaganja z nepremičninami, bo prodajalec pozval ponudnika, da v roku petih dni od
prejemu poziva dopolni ponudbo.
11. Ponudbi je treba predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine,
– pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev od zadnjega dne, določenega
za vložitev ponudbe, samostojni podjetniki
izpis iz registra, fizične osebe potrdilo o državljanstvu.
12. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo Občina Kungota sklenila pogodbo najkasneje v roku 14 dni od prejema
obvestila o izboru. Če izbrani ponudnik ne
bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo
Občina Kungota zadržala njegovo varščino
in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
13. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje:
– nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja;
– dovolil prekope zemljišča (na način,
ki bo čim manj omejeval lastninsko pravico
kupca) zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali novega javnega infrastrukturnega omrežja;
– nosil vse stroške eventualnih prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih
vodov;
– nosil vse stroške odprave poškodb, v
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju;
– plačal pripadajoči davek na promet z
nepremičninami oziroma davek na dodano
vrednost za nepremičnine, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiško
knjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
14. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Občine Kungota. Odpiranje ponudb ne bo
javno. Postopek za izbor najugodnejšega
ponudnika bo opravila Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Kungota. V primeru, da bo komisija ocenila, da
zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed
ponudb ne more izbrati najugodnejšega
ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove
vse ponudnike, da ponudbe še dopolnijo
v posameznih elementih. Komisija bo po
zaključenem postopku predlagala županu
izbor najugodnejšega ponudnika.
15. Rok za plačilo kupnine: 8 dni od sklenitve pogodbe.
16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom je izključena.
17. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota z
oznako: Ne odpiraj-ponudba za nakup ne-
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premičnin z oznako nepremičnine. Na ovojnici mora biti naveden naziv ponudnika.
18. Rok za oddajo ponudb je do vključno
8 dni od dneva objave razpisa do 12. ure.
19. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo pri Jerneju Senekoviču, na tel. 02/655-05-09 ali e-mail:
senekovic(at)kungota.si, glede podatkov
komunalne opremljenosti ter možnosti gradnje pa pri Svetovalcu za varstvo okolja in
urejanje prostora, na tel. 02/655-05-03 ali
e-mail: komunala(at)kungota.si.
Občina Kungota
Št. 478-70/2007
Ob-32816/07
Na podlagi določil 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 29/99, 24/03, 106/05 in 23/07), 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. 84/07 in 94/07) in
Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 17/07), Mestna
občina Slovenj Gradec objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo objektov Logarnica
Plešivec, Zg. Razbor 41 in Gozdarska
hiša,
Zg. Razbor 40
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18.
2. Predmet prodaje:
A) Objekt Logarnica Plešivec, Zg. Razbor 41, stoječ na parc. št. 252/8, k.o. Zg.
Razbor, s površino 227,93 m2 in s funkcionalnim zemljiščem v velikosti 1550 m2.
B) Objekt Gozdarska hiša, Zg. Razbor
40, stoječ na parc. št. 224/3, k.o. Zg. Razbor, s površino 242,64 m2 in s funkcionalnim
zemljiščem parc. št. 224/3, 223/3 in 223/4,
k.o. Zg. Razbor v velikosti 780 m2.
3. Izhodiščna cena:
a) Logarnica Plešivec – 87.069,26 EUR
neto.
b) Gozdarska hiša – 42.219,36 EUR
neto.
V ceno ni zajet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo plačati varščino za
resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene. Varščina se nakaže
na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322, sklic
478-70-2007. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena
v roku 15 dni po končani izbiri.
5. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru
večjega števila cenovno enakih ponudb se
bodo izvedla pogajanja ali javna dražba.
6. Pisne ponudbe na predpisanem
obrazcu, ki ga ponudniki dvignejo na Mestni
občini Slovenj Gradec, morajo vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– navedbo objekta za katerega vlagajo
ponudbo,
– ponujeno ceno za objekt,
– fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista (za fizične osebe),
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne smeta biti starejša
od 30 dni,
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– potrdilo pristojnega davčnega organa o
plačanih davkih in prispevkih (za samostojne podjetnike in pravne osebe),
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
izhodiščne cene,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje.
7. Drugi pogoji
Nepremičnina je na prodaj po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (davek, stroški overitve pogodbe ter stroške vpisa lastninske
pravice v zemljiško knjigo) nosi kupec.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake
ali višje od izhodiščne cene.
Ponudnik je vezan na dano ponudbo najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ta razpis velja do odprodaje obeh objektov oziroma do objave novega razpisa.
8. Sklenitev pogodbe: vsi ponudniki bodo
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku
30 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba
najkasneje v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov na
strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj
Gradec zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
9. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v
roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec,
št. 01312-0100010322.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup
objektov Zg. Razbor – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Zadnji rok za oddajo
ponudb je ponedeljek, 17. december 2007,
do 12. ure.
Pri odpiranju ponudb bodo upoštevane
samo ponudbe, ki bodo do navedenega termina prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. Ponudbe bodo obravnavane
po vrstnem redu prispelosti.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, ki jo imenuje župan. Prvo
odpiranje ponudb bo dne 18. 12. 2007 na
sedežu Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje ponudb ni javno.
11. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane varščine. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z
najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Informacije: vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj
Gradec, kontaktna oseba David Valič,
tel. 02/88-121-29.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-32983/07
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
objavlja na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07) in sklepa Mestnega
sveta Mestne občine Ptuj, št. 478-197/2007
z dne, 20. novembra 2007

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v
solasti Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje so nepremičnine, ki
jih tvorijo:
– parc. št. 1732/6 pašnik v izmeri
683 m2,
– parc. št 1732/1 njiva v izmeri 3939 m2,
– parc. št 1732/7 njiva v izmeri 256 m2,
– parc. št 1732/3 njiva v izmeri 2028 m2,
v deležu 1990/4056 in
– parc. št 4172 funkcionalni objekt v izmeri 90 m2, vse v k.o. Ptuj.
Navedene parcele se v celoti nahajajo
v poselitvenem območju P 11 – P1/6 Industrijska cona – južno od Ormoške ceste, ki je
namenjena industriji in so zajete v program
prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ptuj za leto 2007.
Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
50,00 €/m2 (brez DDV).
2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko
dajo 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. Ponudniki za nakup nepremičnin svoje pisne
ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno
oddajo do vključno 24. decembra 2007, na
naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup nepremičnin«. Osebno prinesene
ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestni občini Ptuj, Oddelek
za gospodarske javne službe, investicije,
kakovost in gospodarstvo, soba št. 24/2,
najkasneje do 12. ure.
Ponudbi priložijo:
– Potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% ponujene cene nepremičnin, ki se prodajajo in mora biti nakazana na transakcijski
račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538.
– Neuspelemu ponudniku se varščina
vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb,
uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če
uspeli ponudnik brez upravičenega vzroka
odstopi od nakupa, varščina zapade v korist
Mestne občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval
župan Mestne občine Ptuj, dne 29. decembra 2007, ob 10. uri v sobi št. 28/2 na Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Nepravilne
ponudbe in ponudbe, ki ne bodo oddane v
skladu določili tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine.
5. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma
po poteku roka za uveljavitev predkupne
pravice. Ponudba mora veljati še 45 dni od
roka odpiranja ponudb.
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6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe
oziroma od izstavitve računa. To določilo je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku
kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
7. Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse
stroške sestave pogodbe, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Mestna občina Ptuj
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
9. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
10. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, soba
št. 24, tel. 02/748-29-68 – kontaktna oseba:
Branko Novak.
Mestna občina Ptuj
Št. 213/2007
Ob-32985/07
Občina Radenci, Radgonska cesta 9,
9252 Radenci objavlja v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in
na podlagi Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja v letu 2007, št.
7113-00008/2007 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci.
2. Predmet prodaje so navedena zemljišča kot celota (prodajajo se skupaj oziroma
v enem sklopu):
Zemljišče s parc št. 897/1 k.o. Radenci:
njiva v izmeri 733 m2,
Zemljišče s parc št. 897/2 k.o. Radenci:
njiva v izmeri 733 m2,
Zemljišče s parc št. 897/3 k.o. Radenci:
njiva v izmeri 733 m2,
Zemljišče s parc št. 897/4 k.o. Radenci:
njiva v izmeri 1.111 m2,
Zemljišče s parc št. 897/5 k.o. Radenci:
njiva v izmeri 873 m2.
Zemljišča so v prostorskih sestavinah
planskih aktov (družbenem planu občine)
opredeljena kot stavbno zemljišče-poselitveno območje. Za zemljišča velja Odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za Občino
Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin
št. 6/05, 23/06 in 19/07). Potrdilo o namenski rabi zemljišč z grafičnimi prilogami je na
vpogled na sedežu Občine Radenci. Kupec
si mora sam zgraditi priključke na komunalno infrastrukturo in urediti dovoz (cesto) iz
državne ceste (in sicer regionalne ceste)
na zemljišča, ki je že geodetsko odmerjen
ali drugje, za kar si mora pridobiti v skladu
z veljavno zakonodajo ustrezne projektne
pogoje, soglasja, dovoljenja oziroma vso potrebno dokumentacijo.
Na zemljiščih s parc. št. 897/4 in 897/5
k.o. Radenci je v zemljiški knjigi vknjižena
služnostna pravica v korist Elektro Maribor
d.d.
Občina Radenci s prodajo obdrži oziroma dobi služnostno pravico na vseh morebitnih vodih in napravah gospodarske javne infrastrukture, ki se nahaja na in pod

zemljišči. Služnost se ustanovi za potrebe
poprave, vzdrževanja in modernizacije, ki
se nanašajo na izboljšanje gospodarske
javne infrastrukture ter morebitno sanacijo,
dostop in dovoz oseb pooblaščenih za taka
dela (vzdrževalci), ki jih bo naročila Občina
Radenci s tem, da se vzpostavi stanje kot je
bilo pred začetkom vzdrževalnih del, vse na
stroške Občine Radenci. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja stvarnega
premoženja.
4. Cena zemljišč kot celote: izhodiščna
cena je 70.340 EUR. V izhodiščni ceni ni
zajet davek na dodano vrednost (DDV) po
predpisani stopnji 20% oziroma davek na
promet z nepremičninami, ki ga je kupec
dolžan, poleg kupnine, plačati na ponujeno
ceno.
5. Nepremičnine se odprodajo kot celota,
po načelu »videno – kupljeno«, prodajalec
ne odgovarja za stvarne in pravne napake
predmeta prodaje.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS ali v drugi državi
članici EU, fizične osebe, ki so državljani
RS oziroma druge države članice EU, in
sicer tako, da do navedenega roka pošljejo
ponudbo, kot je opisano spodaj.
7. Rok in način oddaje ponudbe: pisne
ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9,
9252 Radenci ali oddajo v tajništvu Občine Radenci. Pisne ponudbe je potrebno v
zaprti kuverti dostaviti do vključno 17. 12.
2007 do 12. ure. Na zaprti ovojnici mora biti
pod naslovom občine vidno (poudarjeno)
navedeno »Ne odpiraj! – Ponudba za nakup
nepremičnin«.
8. Ponudba mora biti izdelana tako, da
vsebuje:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko,
številko transakcijskega računa in fotokopijo
osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za
DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnin, ki so predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri čemer cena (brez
DDV) ne sme biti nižja od izhodiščne,
– izjavo ponudnika, da soglaša z razpisnimi pogoji,
– dokazilo o plačani varščini.
9. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: 30 dni.
10. Varščina: ponudniki morajo v roku
za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, brez upoštevanega davka na dodano vrednost (DDV). Varščino je potrebno
nakazati na račun Občine Radenci, št.
01300-0100012753, sklic: 00897. Dokazilo
oziroma kopijo dokazila o plačilu varščine
mora ponudnik predložiti ponudbi, saj bo
upoštevana le ponudba z dokazilom o plačani varščini. Plačana varščina bo izbra-
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nemu ponudniku brezobrestno vračunana
v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
11. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: kriterij je najvišja ponujena cena.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Občine Radenci. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika
bo opravila Komisija za vodenje in nadzor
postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Radenci, ki bo po zaključku
postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
12. Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 15 dni od prejema poziva
prodajalca k podpisu pogodbe. Če izbrani
ponudnik v zgoraj določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Radenci in velja, da je izbrani ponudnik
odstopil od svoje ponudbe, občina pa lahko
sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom ali odstopi od prodaje.
13. Kupnino za nepremičnine, ki so predmet prodaje mora izbrani ponudnik poravnati v roku 8 dni od izstavitve računa s
strani prodajalca. Plačilo kupnine v roku je
bistvena sestavina pravnega posla. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine v last
in posest s vknjižbo lastninske pravice v
zemljiško knjigo, ki bo izvedena po plačilu
celotne kupnine.
14. Stroške overitve in sestave prodajne
pogodbe pri notarju, DDV, davek na promet z nepremičninami in stroške vknjižbe
lastninske pravice v zemljiško knjigo krije
kupec.
15. Nepopolne ponudbe, ponudbe, ki
bodo nižje od izklicne cene, ponudbe ki
bodo prispele po preteku roka za oddajo
ponudb (nepravočasne ponudbe), ponudbe
s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina,
ne bodo upoštevane.
16. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnin umakne, ali jo dopolni do roka
za oddajo ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
17. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne
19. 12. 2007 ob 12. uri na sedežu Občine Radenci, v pisarni župana. Pri odpiranju
ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki in
njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili.
18. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.
19. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Župan Občine
Radenci, ali imenovana komisija v soglasju
z županom, lahko kadarkoli ustavi začeti
postopek do sklenitve pravnega posla brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti, ne
da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom povrne že vplačana varščina.
20. Dodatne informacije v zvezi s prodajo
nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki
dobijo na Občini Radenci, Radgonska cesta
9, 9252 Radenci (tel. 02/566-96-10).
Občina Radenci
Št. 403-3/2007
Ob-32992/07
Komisija za izvedbo pripravljalnih dejanj
in vodenje postopkov prodaje kapitalskih naložb Občine Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, na podlagi 46. člena Uredbe o prodaji
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Ob-32982/07
Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) Javni zavod Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, Ljubljana,
s soglasjem Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, razpisuje

in drugih oblikah razpolaganja s finančnim
premoženjem države oziroma občin (Ur. l.
RS, št. 140/06, 95/07), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo finančnega premoženja
Prodajalec Občina Polzela, Polzela 8,
3313 Polzela.
1. Predmet prodaje je:
– 5 prednostnih delnic družbe Banke Celje, d.d. (v paketu),
– 133 rednih delnic družbe Banke Celje,
d.d. (v paketu),
– 1108 rednih delnic družbe Hmezad
Export – Import d.d. (v paketu),
– 1447 rednih delnic družbe NFD 1 Delniški investicijski sklad d.d. (v paketu),
– 316 rednih delnic NFD Holding d.d. (v
paketu),
– 4 redne delnice družbe Sava, d.d. (v
paketu),
– 30 rednih delnic družbe Volksbank d.d.
(v paketu).
2. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo samostojni podjetniki, posamezniki
in pravne osebe.
3 Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
zainteresirani ponudniki dostavijo na naslov:
Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, v
zaprti kuverti s pripisom »Ponudba za nakup
delnic - Ne odpiraj«, najpozneje do 13. 12.
2007 do 10. ure. Na hrbtni strani kuverte
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
4. Ponudba mora vsebovati ponudbeno
ceno ter rok in način plačila kupnine. Rok
plačila kupnine ne sme biti daljši od 5 dni
od dneva sklenitve pogodbe, ponudnik pa
lahko ponudi tudi krajši rok.
5. Ponudbi je potrebno priložiti:
– za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje
dejansko stanje,
– za fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje,
6. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja
ponujena cena, pri čemer si prodajalec z
namenom dosega najvišje ponudbene cene,
dopušča možnost pogajanja z vsemi ponudniki.
7. Vse stroške, ki izvirajo iz sklenjene pogodbe, se zaveže plačati izbrani ponudnik.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe s
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek,
na predlog komisije ali drugega pristojnega
organa do sklenitve pravnega posla, ustavi.
9. Odpiranje ponudb bo javno, dne 13. 12.
2007 ob 12. uri v sejni sobi na naslovu: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela.
10. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma o odločitvi komisije bodo ponudniki
obveščeni po končanem izboru s sklepom
o izbiri, najkasneje v roku 10 dni od poteka
roka za oddajo ponudb.
12. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji delnic, najkasneje v roku 8
dni od prejema sklepa o izbiri.
13. Dodatna pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo na sedežu Občine Polzela, vsak delavnik med 8. in 12. uro, na tel.
03/703-32-18 (Tanja Mavrič).
Občina Polzela

javno ponudbo
za oddajo nepremičnin – prostorov
na Ljubljanskem gradu za opravljanje
gostinske in trgovske dejavnosti
v najem
I. Najemodajalec: Festival Ljubljana v soglasju z Mestno občino Ljubljana.
II. Predmet najema
Predmet najema za opravljanje gostinske in trgovske dejavnosti so neizdelani prostori na Ljubljanskem gradu, parcelna št. 57,
k.o. Ljubljana mesto.
– Restavracija Trakt M, površine
627,70 m²,
– Snack Bar – Okrepčevalnica, površine
260,30 m²,
– Gostilna – Trakt A, površine
505,50 m²,
– Klubski bar – Skalna dvorana, površine
284,50 m²,
– Vinoteka (vinska klet, vinoteka, trgovina) površine 210,10 m²,
– Trgovina 2, površine 40,10 m²,
– Kavarna, površine 358,90 m²,
– Trgovina 1, površine 37,70 m²,
– Čokoladnica, površine 66,00 m².
Prostore mora najemnik usposobiti za
opravljanje predvidene dejavnosti na lastne
stroške v skladu z projektno dokumentacijo,
ki jo izdela projektivni biro Ambient in v rokih
določenih v časovnem načrtu.
Lokacija in postavitev vseh prostorov je
določena v dokumentaciji, ki jo je izdelal
projektivni biro Ambient, in je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.
III. Vrsta pravnega posla: z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba.
IV. Izhodiščna najemnina
Izhodiščna najemnina je skladno z Uredbo določena na podlagi vrednotenja najemnine poslovnih prostorov (SIGMA d.o.o.
– november 2007)
Prostor
1
2
3
4
5
6
7
9.2
9.3

Restavracija – Trakt M
Snack Bar – Okrepčevalnica
Gostilna – Trakt A
Klubski bar – Skalna dvorana
Vinoteka
Trgovina 2
Kavarna – Trakt K
Trgovina 1
Čokoladnica

Površina za
obnovo (m²)

Površina za
najemnino (m²)

627,70
260,30
505,50
284,50
210,00
40,10
358,90
37,70
66,00

620,30
241,30
410,70
284,50
184,10
40,10
230,90
37,70
66,00

V. Pogoji najema
1. Predmet najema se oddaja za dobo
10 let od dneva začetka obratovanja.
2. Najemnik bo moral tekoče in investicijsko vzdrževati predmet najema. Vse stroške
za obratovanje (uporaba električne energije,
poraba vode, telefonski stroški, ogrevanje,
varovanje prostorov …) nosi najemnik.
3. Notranjo opremo za ureditev prostorov
priskrbi najemnik na svoje stroške.
4. Najemnik ni upravičen do povrnitve
vlaganj v predmet najema niti ne pridobi

Izhodiščna
mesečna
najemnina (€)
3.678,00
1.431,00
1.697,00
1.235,00
853,00
220,00
1.558,00
215,00
391,00
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nikakršnih pravic na predmetu najema iz
tega naslova.
5. Najemnik bo moral za vso obdobje
najema zagotavljati visoko kakovostno in raznovrstno ponudbo, ki bo usklajena z reprezentativno lokacijo, namenom in ambientom
Ljubljanskega gradu.
6. Najemnik bo moral pri izvedbi dokončanja prostorov sodelovati s projektivnim
birojem Ambient d.o.o.
7. Najemnik mora zagotoviti obratovalni
čas najmanj znotraj obratovalnega časa na
Ljubljanskem gradu; tj. pozimi od 10. do
21. in poleti od 9. do 23. ure; morebitna odstopanja obratovalnega časa so možna po
predhodnem soglasju z najemodajalcem.
8. Najemnik bo moral upoštevati poseben režim obratovanja lokalov v času trajanja prireditev Festivala Ljubljana, Mestne
občine Ljubljana in drugih prirediteljev, ki jih
bo določil Festival Ljubljana.
VI. Rok sklenitve pogodbe
Pogodba mora biti sklenjena v roku
20 dni po opravljeni javni ponudbi, sicer se
šteje, da je ponudnik od najema odstopil. V
tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca.
VII. Varščina
Najemnik mora vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini treh izhodiščih mesečnih najemnin, na račun Festival
Ljubljana, št. 01261-6030357887, odprt pri
UJP Ljubljana.
Prostor

Varščina

1

Restavracija – Trakt M

2

Snack Bar – Okrepčevalnica

11.034,00 €
4.293,00 €

3

Gostilna – Trakt A

5.091,00 €

4

Klubski bar – Skalna dvorana

3.705,00 €

5

Vinoteka

2.559,00 €

6

Trgovina 2

7

Kavarna – Trakt K

9.2

Trgovina 1

9.3

Čokoladnica

660,00 €
4.674,00 €
645,00 €
1.173,00 €

Znesek varščine se v nobenem primeru
ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
VIII. Pogoji za oddajo ponudbe
a) Podatki o ponudniku:Firma, naslov,
matična št., davčna št., št. TRR, poslovna
banka – Fizične osebe: potrdilo o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS.
b) Registracija ponudnika.
c) Potrdilo o plačilu varščine.
d) Potrdilo o solventnosti.
e) Potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve.
f) Podpisana izjava, da se strinja s pogoji
razpisa.
g) Izpolnjena referenčna lista s podpisanimi referencami.
h) Opisane dodatne reference s potrdili.
i) Najemnik mora imeti vsaj tri leta izkušenj na podobnih delih oziroma projektih.
j) Opis dosedanje dejavnosti.
k) Podroben program dejavnosti, ki bo
potekal v najetem prostoru z navedbo vsebin, sestavin ponudbe, pri gostincih navedba pijač, jedi idr.

112 / 7. 12. 2007 /

Stran

7789

l) Ponujena višina najemnine, ki ne sme
biti nižja od izhodiščne najemnine.
IX. Način, mesto in čas oddaje ponudbe:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah najkasneje do 25. 1.
2008 do 10. ure na naslov: Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana. Na sprednji strani kuverte mora biti
navedeno: »Javni razpis za najem prostorov
na Ljubljanskem gradu – Ne odpiraj«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov
prispeti do določenega datuma ali ure na
naslov: Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana.
X. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 25. 1. 2008 ob 10.30 na naslovu: Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1,
1000 Ljubljana.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo v
primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija najemodajalca, ki bo
vse ponudnike obvestila o izboru v 15 dneh
od dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je v prvi vrsti razvrstitev s strani
izbranega strokovnjaka za področje vsebin,
ki so predmet najema in ponujena najvišja
najemnina. V primeru, da bo enakovredno
ponudbo za najem prostorov poslalo več
ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje, se
bo med ponudniki opravil izbor glede na predložene dodatne ustrezne reference.
5. Na podlagi te javne ponudbe Festival
Ljubljana ni zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom, oziroma si pridržuje pravico, da
lahko začeti postopek do sklenitve pravnega
posla ustavi.
XI. Rok veljavnosti ponudbe: ponudba
mora veljati še 45 dni od dneva javnega
odpiranja ponudb.
XII. Informacije
Vsa pojasnila v zvezi z najemom, ogledom
predmeta najema in načrtov ter dvigom razpisne dokumentacije lahko interesenti dobijo
na naslovu Festival Ljubljana, Trg francoske
revolucije 1, 1000 Ljubljana, vsak delovnik v
času trajanja razpisa, med 10. in 15. uro na
tel. 01/241-60-00 ali na www.ljubljana.si ali
na www.ljubljanafestival.si.
Ogled predmeta najema je v torek,
8. 1. 2008 ob 9. uri na Ljubljanskem gradu, zainteresirani ponudniki najavijo svojo prisotnost na ogledu na naslov: stane.miklavec@ljubljanafestival.si
Kontaktni osebi sta: Stane Miklavec, email: stane.miklavec@ljubljanafestival.si,
Maja Pangršič, e-mail: maja.pangrsic@ljub
ljanafestival.si.
Festival Ljubljana
Ob-33160/07
Vabilo k oddaji ponudb
za Dobava opreme in izvedba storitev za
objekt »Pretovorna postaja za premog«
v Termoelektrarni Trbovlje
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje na podlagi točke 5.3 svojega organizacijskega predpisa o izvedbi
postopkov naročil velike vrednosti, vabi ponudnike k oddaji ponudb za: dobava opreme
in izvedba storitev za objekt »Pretovorna
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postaja za premog« v Termoelektrarni Trbovlje.
Naročnik bo pri vrednotenju upošteval
samo kompletne ponudbe.
Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo
od 10. 12. 2007 v Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, pri
Aniti Žučko, tel. 03/56-51-250. Razpisno
dokumentacijo je mogoče dvigniti vsak delovni dan do 9. 1. 2008 (razen 24., 27.,
28., 31. 12. 2007) od 8. do 12. ure. Cena
razpisne dokumentacije je 150,00 EUR.
Znesek je potrebno nakazati na TRR
26330-0012039086 s pripisom »RD – Dobava opreme in izvedba storitev za objekt
»Pretovorna postaja za premog« v Termoelektrarni Trbovlje«. Ponudniki morajo za
dvig dokumentacije predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije ter navedbo
podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna
številka). Ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo tudi po pošti.
Rok za oddajo ponudb je 5. 2. 2008 do
12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Ob-32793/07
Center slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja
Loka, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup naslednjih nepremičnin
Za nakup enodružinske stanovanjske
hiše v Kranju, Britof 191, s pripadajočim
zemljiščem, ki se nahaja na parc. št. 359/3,
dvorišče v izmeri 729 m2 in 359/4, stanovanjska stavba v izmeri 93 m2, obe vpisani pri vl. št. 382 ter parc. št. 359/6, travnik
88 m2, vpisana pri vl. št. 485, vse k.o. Britof
in vpisane v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kranju. Predmet prodaje predstavljajo
vse parcele skupaj oziroma celotna nepremičnina. Nepremičnine so locirane v naselju individualnih stanovanjskih hiš in nove
pozidave. Celotno naselje leži v neposredni
bližini glavne dostopne ceste, ki povezuje
Kranj in Jezersko.
Pravni posel, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja navedenega predmeta prodaje.
Pogoji za sodelovanje na razpisu:
1. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente, ki se bodo upoštevali kot kriterij
za izbor najugodnejšega ponudnika:
– ponujeno ceno in roke plačila,
– dokazilo o vplačani varščini Centru
slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
v višini 10.000 EUR na račun št. 01100–
6030300980 pri UJP Kranj,
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– ponudnik priloži svojo številko bančnega računa (številka banke in računa) za
primer vračila varščine ob neuspešni ponudbi,
– rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo, ki ne sme biti krajši od 45 dni od
poteka roka za vložitev ponudbe,
– ponudba in celotna priložena dokumentacija mora biti v celoti v slovenskem
jeziku ali v prevodu, overjenem po sodnem
tolmaču.
2. S ponudbami lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe.
3. Pravne osebe so dolžne k ponudbi
priložiti izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe
ter navesti davčno številko, fizične osebe pa
so dolžne k ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, fotokopijo veljavnega osebnega
dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
in navesti svojo davčno številko.
4. Davek na promet nepremičnin, notarske stroške in stroške sestave prodajne pogodbe, plača kupec.
5. Plačilo kupnine v roku, ki je določen
v ponudbi in v skladu s pogoji tega razpisa, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Vplačana varščina se brezobrestno všteje v
kupnino. Neuspelim ponudnikom se varščina vrne v treh dneh, vendar najkasneje do
27. 12. 2007.
6. Za pravočasne se bodo upoštevale
ponudbe, ki prispejo na naslov: Center
slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka,
Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, v zaprti
pisemski ovojnici z naslovom ponudnika
na hrbtni strani ovojnice ter s pripisom:
»Ponudba za nakup nepremičnine k.o.
Britof«, najkasneje do 18. 12. 2007 do
12. ure.
7. Varščino v skladu z drugo alineo prve
točke tega razpisa so ponudniki dolžni plačati na račun Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, št.: 01100–6030300980,
odprt pri UJP Kranj.
8. Ponudbe se bodo odpirale dne 20. 12.
2007 ob 10. uri na sedežu zavoda. Odpiranje ni javno, o odpiranju se piše zapisnik.
9. O načinu in datumu podpisa pogodbe
bo izbrani ponudnik obveščen skupaj z obvestilom o izboru.
10. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti prodajne pogodbe z najboljšim ali s katerimkoli ponudnikom.
11. Dodatne informacije lahko dobite na
naslovu: Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja
Loka, pri Renati Prosen na tel. 04/511-62-01.
Ogled nepremičnine bo mogoč po predhodni najavi na navedeni telefonski številki.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
ponudniki dobijo tudi po tel. 041/650-560,
Milan Neffat.

12. Prodajna pogodba z izbranim najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Center slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka
Ob-32987/07
Stečajni dolžnik Šarotar Helena s.p. – v
stečaju, Zlatarna Kameja, Cvetkova 2, Murska Sobota, v skladu s sklepom stečajnega
senata Okrožnega sodišča Murska Sobota
St 1/2007-43 objavlja
prodajo premoženja stečajnega
dolžnika
1. Način prodaje: javno zbiranje ponudb.
2. Predmet prodaje: celotna zaloga zlatarskih in urarskih izdelkov po seznamu z
dne 30. 9. 2007, ki je priloga sklepa.
3. Najnižja ponudbena cena je določena
v višini 4.500,00 EURO.
4. Prodaja se izvrši po načelu videno kupljeno.
5. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
objave.
6. Pismene ponudbe se pošljejo kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici s pripisom »Šarotar Helena s.p., – v stečaju – St
1/2007 – Ne odpiraj!« na Okrožno sodišče
Murska Sobota, Slomškova ul. 21, Murska
Sobota.
7. Ponudniki so lahko pravne ali fizične
osebe. Pisna ponudba mora vsebovati firmo oziroma priimek in ime firme, davčno
številko ter popoln naslov in ponujeni znesek kupnine.
8. Odpiranje ponudb bo 15. 1. 2008, v
razpravni dvorani št. 12, Okrožnega sodišča
v Murski Soboti ob 14. uri.
9. Izbor najboljšega ponudnika se bo
opravil v roku osem dni po končanem zbiranju ponudb.
10. Za kupca bo izbran tisti ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ceno za celotno zalogo
zlatarskih in urarskih izdelkov. Če je ponudnikov z najvišjo ceno več, se med njimi
izbere tistega, ki na poziv stečajnega upravitelja v petih dneh posreduje sodišču novo
najvišjo ponudbo za odkup.
11. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v celoti v pogodbenem roku, se smatra, da je odstopil od
nakupa in bo prodaja razveljavljena.
12. Prenos lastništva premoženja se izvrši po plačilu celotne kupnine.
13. Stroški prodaje in DDV te druge morebitne dajatve bremenijo kupca.
Ponudniki si lahko ogledajo predmete prodaje in razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru s stečajnim
upraviteljem Martinom Srešom (po tel.
041/624-788).
Šarotar Helena s.p. – v stečaju
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Evidence sindikatov
Št. 101-8/2007-2
Ob-31297/07
V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi
pri Upravni enoti Krško, se pod zaporedno
številko 60, z matično številko 5962609, kjer
je vpisan Sindikat Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica, Šolska cesta 29, Brestanica, vpiše novo ime sindikata, in sicer:
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Osnovne šole Adama Bohoriča
Brestanica, Šolska cesta 29, Brestanica.

Št.

112 / 7. 12. 2007 /

Stran

7791

Stran

7792 /

Št.

112 / 7. 12. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-151/2007-8
Ob-33174/07
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne
28. 11. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije s strani družbe Petrol, Slovenska
energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, izdal odločbo,
v kateri je skladno z drugim odstavkom 38.
člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašena koncentracija družb Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana (v
nadaljevanju: Petrol), in Istrabenz, holdinška
družba, d.d., Cesta Zore Perello – Godina 2,
6000 Koper (v nadaljevanju: Istrabenz), ni
podrejena določbam ZPOmK.
Priglašena koncentracija se nanaša na
pridobitev 32,38% delnic družbe Istrabenz
s strani družbe Petrol. Urad ugotavlja, da
družba Petrol trenutno ne razpolaga s kapitalskim deležem oziroma drugimi oblikami
pravic, ki bi ji omogočili nadzor nad družbo
Istrabenz. Ker je izvajanje nadzora potrebni
pogoj za obstoj koncentracije, obravnavana
transakcija ne predstavlja koncentracije v
smislu določb 11. člena ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 07-020-000640

Ob-32997/07

Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve treh številk
skrajšanega izbiranja iz območja
116QRT namenjene dostopu do
usklajenih storitev z družbeno
vrednostjo
Na podlagi 61. člena in ob smiselni uporabi 36. oziroma 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 13/07
– UPB1 in 102/07 - ZDRad, v nadaljevanju:
ZEKom), Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) objavlja, da namerava
dodeliti tri nacionalne šestmestne številke
skrajšanega izbiranja iz območja 116QRT,
ki jih je Evropska komisija (v nadaljevanju:
Komisija) določila z »Odločbo o rezervaciji
nacionalnega območja oštevilčenja, ki se
začenja s »116«, za usklajene številke za
usklajene storitve z družbeno vrednostjo«
– odločba 2007/116/ES (Ur. l. EU, L 49,
17. 2. 2007) oziroma z »Odločbo Komisije
o spremembi Odločbe 2007/116/ES glede
uvedbe dodatnih rezerviranih številk, ki se
začnejo s »116« – odločba 2007/698/ES
(Ur. l. EU, L 284, 30. 10. 2007).
Skladno z odločbo Komisije 2007/116/ES
so države članice EU dolžne rezervirati šestmesten niz številk, ki se začenja s števkami
116, namenjen družbeno koristnim storitvam
v Evropski skupnosti. To so storitve, ki izpolnjujejo posebno družbeno potrebo, zlasti
tiste, ki prispevajo k blaginji ali varnosti državljanov, še posebej skupinam državljanov
s posebnimi potrebami ali pa si državljani
z njo pomagajo v stiski in so po možnosti
v pomoč obiskovalcem iz drugih držav, ki
niso članice EU. S tem se omogoči dostop
do nekaterih storitev z družbeno vrednostjo prek istih prepoznavnih številk v vseh
državah članicah EU. S kombinacijo »ista
številka – ista storitev« se bo zagotovilo, da
bo določena storitev ne glede na to, v kateri
državi članici se opravlja, vedno povezana z
določeno številko v Skupnosti. Tako se bodo
zagotovile storitve z vseevropskim značajem v korist evropskim državljanom, ki bodo
vedeli, da lahko z isto številko dostopajo do
storitev iste vrste v različnih državah članicah. Usklajene številke morajo biti brezplačne, da bodo odražale družbeno vlogo teh
storitev, kar pa ne pomeni, da bodo morali
operaterji prenesti klice na številke 116xxx
na svoje stroške. S to odločbo oziroma njeno prilogo je bila najprej rezervirana prva
taka številka, t.j. 116000, za odprto telefonsko linijo za prijavo pogrešanih otrok.
Pristojni nacionalni regulativni organi
držav članic EU so že od 31. 8. 2007 zavezani, da dodeljujejo to številko, zato je
Agencija 1. 10. 2007 morebitne interesente
pozvala k oddaji vlog za dodelitev številke
116000. Doslej Agencija ni prejela še nobene vloge.
Z odločbo Komisije 2007/698/ES pa
je dopolnjen seznam posebnih številk,
ki jih vsebuje priloga k odločbi Komisije

2007/116/ES. Tako je spremenjen opis storitve povezane s številko 116000 in sta na
novo opredeljeni storitvi telefon za otroke v
stiski in telefon za pomoč v duševni stiski,
kot storitvi, ki lahko dobita usklajeni številki
116111 oziroma 116123. V prilogi k odločbi
Komisije 2007/698/ES so opredeljeni tudi
posebni pogoji glede pravice do uporabe
številk.
Številka Storitev, za katero je številka rezervirana
116000

116111

116123

Ime storitve:
Dežurni telefon za pogrešane otroke
Opis:
Storitev
(a) sprejema klice s prijavami o pogrešanih
otrocih in jih posreduje policiji;
(b) osebam, odgovornim za pogrešane
otroke, svetuje in jih podpira;
(c) podpira preiskavo.
Ime storitve:
Telefon za otroke v stiski
Opis:
Storitev pomaga otrokom, ki potrebujejo
skrb in zaščito, ter jih poveže s službami
in seznani z viri; otrokom daje možnost,
da izrazijo svoje skrbi, spregovorijo o
problemih, ki jih neposredno prizadevajo,
in da v stiski najdejo sogovornika.
Ime storitve:
Telefon za pomoč v duševni stiski
Opis:
Storitev omogoči osebam, ki pokličejo,
pristen pogovor s sogovornikom, ki jim bo
prisluhnil brez vnaprejšnjega presojanja.
Pomoč v duševni stiski ponuja osebam,
ki trpijo zaradi osamljenosti, preživljajo
osebno krizo ali razmišljajo o samomoru.

Posebni pogoji glede pravice do
uporabe številke
Storitev je nenehno na voljo
(tj. 24 ur na dan, sedem dni na
teden in po vsej državi).

Kadar storitev ni nenehno na
voljo (tj. 24 ur na dan, sedem dni
na teden in po vsej državi), mora
ponudnik storitve zagotoviti, da
je informacija o dostopnosti javno
na voljo in lahko dosegljiva,
tedaj, ko storitev ni na voljo, pa
osebe, ki pokličejo, obvesti, kdaj
bo storitev spet na voljo.
Kadar storitev ni nenehno na
voljo (tj. 24 ur na dan, sedem dni
na teden in po vsej državi), mora
ponudnik storitve zagotoviti, da
je informacija o dostopnosti javno
na voljo in lahko dosegljiva,
tedaj, ko storitev ni na voljo, pa
osebe, ki pokličejo, obvesti, kdaj
bo storitev spet na voljo.

Države članice EU so dolžne storiti vse
potrebno, da bodo njeni pristojni nacionalni regulativni organi od 29. 2. 2008 lahko
dodelili navedeni številki, ki sta bili dodani
seznamu.
Ker bi interes za navedene proste številke skrajšanega izbiranja lahko presegel
njihovo razpoložljivost in zato ne bi bila mogoča njihova učinkovita uporaba, Agencija
objavlja javni poziv za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti, ki bi, ob izpolnjevanju
pogojev za uporabo in dodelitev številk iz
60., 62. in 64. člena ZEKom ter pod zgoraj
navedenimi posebnimi pogoji, želela pridobiti navedene številke.
Agencija želi ugotoviti število interesentov za pridobitev odločbe o dodelitvi številk
skrajšanega izbiranja namenjenih usklajenim storitvam z družbeno vrednostjo pod
navedenimi pogoji, zato poziva zainteresirano javnost, da v 30 dneh od objave tega
sporočila v Uradnem listu Republike Slovenije poda svoje mnenje, ter v primeru zainteresiranosti poda tudi opis načina opravljanja
storitev ter predloge o merilih za izbor v
primeru javnega razpisa.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-32796/07
Poslovodstvi družb Kovintrade Mednarodna trgovina d.d., Mariborska 7, Celje in
Unisoft informatika in komunikacije d.o.o.,
Mestni trg 18, Slovenske Konjice, v skladu
z drugim odstavkom 599. člena Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1) v zvezi s
586. členom ZGD-1 objavlja naslednje obvestilo:
1. Dne 27. 11. 2007 je bila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celju predložena
pogodba o pripojitvi družbe Unisoft informatika in komunikacije d.o.o. Slovenske Konjice k družbi Kovintrade Mednarodna trgovina
d.d. Celje.
2. Na sedežu družbe Kovintrade Mednarodna trgovina d.d. Celje je od objave tega
obvestila do dneva, ko bo edini družbenik
družbe Unisoft informatika in komunikacije
d.o.o. Slovenske Konjice odločal o soglasju za pripojitev, v času od 8. do 12. ure na
vpogled gradivo iz drugega odstavka 586.
člena ZGD-1.
3. Družbi bosta delničarjem, družbeniku,
upniku ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno izročila
prepis listin iz prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem družbenika o soglasju k pripojitvi bo direktor Unisoft informatika
in komunikacije d.o.o. Slovenske Konjice
razložil pogodbo o pripojitvi, prav tako pa
bo družbenika obvestil o vseh morebitnih
pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od dneva sestave pogodbe o
pripojitvi do odločanja družbenika o soglasju
za pripojitev.
5. Delničarji družbe Kovintrade Mednarodna trgovina d.d. Celje, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
v enem mesecu od dneva, ko bo sprejel
sklep o soglasju za pripojitev družbenik
družbe Unisoft komunikacija in trženje d.o.o.
Slovenske Konjice, to je od 10. 12. 2007,
zahtevajo sklic skupščine družbe Kovintrade Mednarodna trgovina d.d. Celje, ki naj
odloči o soglasju za pripojitev.
Kovintrade Mednarodna trgovina d.d.
Celje
Unisoft informatika in trženje d.o.o.
Slovenske Konjice
Ob-32795/07
Samostojna podjetnica Jasmina Šuleić
Opeka s firmo J.CON podjetniško in poslovno
svetovanje Jasmina Šuleić Opeka s.p., Hermana Potočnika 3, 1000 Ljubljana, na podlagi 75. člena Zakona o gospodarskih družbah
objavljam, da nameravam prenehati z opravljanjem dejavnosti kot samostojna podjetnica, in sicer predvidoma z 31. 3. 2008.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-32797/07
Direktor družbe Sinergo storitve d.o.o.,
Vurnikova ulica 2, Ljubljana, vpisane pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. reg.

vl. 1/19700/00, skladno z določbo 520. člena ZGD-1 objavlja naslednje sklepe:
1. Osnovni kapital družbe se iz
34.800.000,00 SIT (145.217,83 EUR) zmanjša za 32.403.600,00 SIT (135.217,83 EUR)
in po zmanjšanju znaša 2.396.400,00 SIT
(10.000,00 EUR).
2. Upnike pozivamo, naj se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Sinergo storitve d.o.o.
Igor Šmid
direktor
Ob-32798/07
Edini družbenik družbe Agrocom d.o.o.,
Ljubljanska cesta 99, Slovenska Bistrica,
je dne 7. 9. 2007 v skladu s 520. členom
ZGD-1 sprejel sklep, da se osnovni kapital družbe 538.461,00 EUR zmanjša za
268.461,00 EUR, tako da zmanjšan osnovni
kapital družbe znaša 270.000,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala.
Poslovodja družbe Agrocom d.o.o. v
skladu s prvo alinejo drugega odstavka
520. člena ZGD-1 poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
Agrocom d.o.o.
direktor
Borut Lovrenčič

Sklici skupščin
Ob-32986/07
Preklic
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
preklicuje 14. skupščino, ki je sklicana za
petek dne 14. 12. 2007 ob 15. uri v poslovni
stavbi, Fužine 9 v Kamniku.
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
Igor Kren, univ. dipl. ekon.
Ob-33176/07
Preklic
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
preklicuje 15. skupščino, ki je sklicana za
petek dne 21. 12. 2007 ob 15. uri v poslovni
stavbi, Fužine 9 v Kamniku.
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
Igor Kren, univ. dipl. ekon.
Ob-32996/07
Obvestilo
Certa d.d. Cerkno obvešča delničarje, da
se skupščina družbe, sklicana za v ponedeljek, dne 17. 12. 2007 ob 10. uri v poslovnih
prostorih salona hotela Cerkno, Sedejev trg
8, Cerkno, ne bo opravila in se seja skupščine družbe preloži na četrtek, dne 17. 1.
2008 ob 10. uri na istem mestu.
Certa d.d.
Metod Sedej
direktor

Ob-32813/07
Popravek
Zaradi tehnično administrativne napake
ponovno objavljamo prva dva odstavka k
točki 3. dnevnega reda skupščine družbe
Voda Juliana d.d. – Obravnava in sprejem
sklepa o spremembi osnovnega kapitala in
vseh zneskov navedenih v statutu družbe v
eure in uvedba kosovnih delnic ter sprejem
prečiščenega besedila statuta družbe, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107 z
dne 23. 11. 2007. Pravilno besedilo glasi:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se osnovni kapital družbe preračuna v eure
in znaša 9.647.791,23 eura in je razdeljen
na 1.296.536 navadnih, prosto prenosljivih,
kosovnih delnic, ki glasijo na prinosnika in
na 1.017.083 navadnih, prosto prenosljivih,
imenskih kosovnih delnic. Nominalna vrednost ene delnice je 4,17 eura. Razlika iz
preračunavanja v znesku 6.769,78 eurov
se prerazporedi v rezerve družbe za druge
namene.
Uvedejo se kosovne delnice tako, da
se 1.296.536 navadnih, prosto prenosljivih
kosovnih delnic, ki glasijo na prinosnika in
1.017.083 navadnih, prosto prenosljivih,
imenskih kosovnih delnic v nominalni vrednosti 4,17 eura, preoblikuje v 1.296.536
navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, ki glasijo na prinosnika in 1.017.083
navadnih, prosto prenosljivih, imenskih kosovnih delnic.
Voda Juliana d.d.
uprava – direktorica
Nevena Tea Gorjup
Ob-32958/07
Popravek
Popravek sklica skupščine, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 102/07, z
dne 9. 11. 2007.
Pravilna objava sklica skupščine se glasi:
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik
d.d., sklicuje na zahtevo delničarja Equity
d.o.o., Žebljarska pot 5, Kamnik 14. skupščino družbe Skupina KIK Kamnik d.d., ki
bo v petek dne 14. 12. 2007, ob 15. uri, v
poslovni stavbi, Fužine 9 v Kamniku.
Točke dnevnega reda, kot tudi nasprotni
predlogi ostanejo isti, kot so bili objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 102/07 z dne 9. 11.
2007.
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
Igor Kren, univ. dipl. ekon.
Ob-32959/07
Popravek
Popravek sklica skupščine, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 104/07, z
dne 16. 11. 2007.
Pravilna objava sklica skupščine se
glasi:
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik d.d.,
sklicuje na zahtevo delničarjev, ki so bili navedeni v Uradnem listu RS, št. 104/07, 15.
skupščino družbe Skupina KIK Kamnik d.d.,
ki bo v petek dne 21. 12. 2007 ob 15. uri v
poslovni stavbi, Fužine 9 v Kamniku.
Točke dnevnega reda kot tudi nasprotni
predlogi ostanejo isti, kot so bili objavljeni
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v Uradnem listu RS, št. 104/2007, z dne
16. 11. 2007.
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
Igor Kren, univ. dipl. ekon.
Ob-32945/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 6.2 člena Statuta družbe Lama d.d. Dekani, upravni odbor
družbe Lama d.d. okovje-montažni sistemi-orodja-trgovina, s sedežem v Dekanih
5, Dekani sklicuje
17. skupščino delničarjev,
ki bo dne 9. 1. 2008, ob 11. uri na sedežu
družbe v Dekanih 5, 6271 Dekani z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se predsednik skupščine
in preštevalca glasov, skupščini prisostvuje
vabljeni notar Dravo Ferligoj.
2. Prenehanje mandata članu Upravnega odbora.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da je
Karlu Oskar Schmidtu s smrtjo, dne 13. novembra 2007 prenehalo članstvo v Upravnem odboru družbe.
3. Prenos delnic manjšinskega delničarja
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa glavnega delničarja:
a) Na predlog glavnega delničarja TITUS
International Plc, 10 Brook Business Centre, Cowley Mill Road Uxbridge Middlesex
UB82FX, Velika Britanija, ki je imetnik navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja
Lama d.d., okovje-montažni sistemi-orodja-trgovina, Dekani 5, 6271 Dekani, ki presegajo 90% kapitala družbe, se vse delnice
preostalih manjšinskih delničarjev prenesejo
na navedenega glavnega delničarja.
b) Z vpisom sklepa o prenosu delnic v
sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
c) Glavni delničar TITUS International
Plc, 10 Brook Business Centre, Cowley Mill
Road Uxbridge Middlesex UB82FX, Velika
Britanija, je dolžan v osmih dneh po objavi
sklepa o prenosu delnic v Uradnem listu
RS in po tem, ko ji posamezni manjšinski
delničar posreduje vse potrebne podatke,
plačati manjšinskim delničarjem denarno
odpravnino v znesku 4,18 EUR za vsako
delnico.
4. Sprememba Statuta družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme spremembe Statuta
družbe v točki 5.4. in sicer se dosedanji prvi
stavek v prvem odstavku spremeni tako, da
se na novo glasi:
Upravni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih članov.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlagatelj sklepa pod točko tri je glavni
delničar TITUS International Plc, 10 Brook
Business Centre, Cowley Mill Road Uxbridge Middlesex UB82FX, Velika Britanija.
Utemeljeni predlog za sprejem sklepa
ter gradivo, ki je podlaga za odločanje na
skupščini, to je predlog sklepa o prenosu
delnic, letna poročila družbe za zadnja tri
poslovna leta, pisno poročilo glavnega delničarja o predpostavkah za prenos delnic in
o primernosti višine denarne odpravnine ter
revizorjevo poročilo o primernosti denarne
odpravnine, so na vpogled od dneva objave
tega sklica dalje v tajništvu upravnega od-

bora, Dekani 5, 6271 Dekani, vsak delavnik
od 9. do 12. ure.
Utemeljeni predlog za sprejem sklepa ter
gradivo je dostopno na uradni spletni strani
družbe http://www.lama.si.
Do uresničevanja glasovalne pravice in
udeležbe na skupščini so upravičeni tisti
delničarji, ki delnice shranijo najpozneje tri
dni pred skupščino in ki se najpozneje tri dni
pred skupščino prijavijo. Šteje se, da so delnice shranili tisti delničarji, ki so kot imetniki
delnic družbe vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki
ga vodi KDD d.d., tri dni pred skupščino.
Prijava se opravi po faksu ali s pošto, ki jo
mora družba prejeti v roku iz prvega odstavka tega člena.
Lama d.d. Dekani poziva vse manjšinske delničarje, da ji na naslov: Lama d.d.
Dekani, Dekani 5, 6271 Dekani, posredujejo svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo
denarne odpravnine in sicer: ime, priimek
in naslov delničarja, davčno številko delničarja, številko bančnega računa in naziv
banke, pri kateri je račun delničarja odprt
ter podatke o morebitnih pravicah tretjih,
ki so vpisane na delnicah manjšinskega
delničarja.
Lama d.d.
namestnik predsednika
upravnega odbora Grant,
Iain Stewart
Ob-33161/07
Na podlagi točke 4.6. in 6.3. Statuta delniške družbe Gorica Splošno gradbeno podjetje d.d., Prvomajska ulica 39, 5000 Nova
Gorica, uprava sklicuje
skupščino
družbe Gorica Splošno gradbeno
podjetje d.d., Prvomajska 39, 5000 Nova
Gorica,
ki bo dne 8. 1. 2008 ob 7. uri v prostorih sejne dvorane na Bazoviški 1 v Novi
Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Verčič Primož, odvetnik iz Ljubljane.
Za preštevalki glasov se izvolita Olivera
Melanšek in Ksenija Pervanja.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Sikošek iz Ljubljane.
2. Seznanitev delničarjev z delnimi poslovnimi rezultati družbe do 27. 11. 2007 in
izpeljanimi ukrepi za zagotovitev kapitalske
ustreznosti.
Predlog sklepa: potrdi se seznanitev delničarjev z delnimi poslovnimi rezultati družbe do 27. 11. 2007, s strani uprave družbe
in nadzornega sveta družbe ter soglaša z
vsemi realiziranimi ukrepi uprave, sprejetimi
v zvezi z zagotovitvijo kapitalske ustreznosti
do navedenega dne.
3. Seznanitev delničarjev z odstopom
člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopno izjavo člana nadzornega sveta
Kazimirja Pahorja in poziva Svet delavcev,
da nemudoma nadomesti slednjega z imenovanjem novega člana.
4. Razno.
Udeležba in pogoji za udeležbo na seji
skupščine
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Skupščine se imajo pravico udeležiti
in na njej glasovati delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki le, če so vpisani v
delniško knjigo in če svojo udeležbo pisno
prijavijo družbi tako, da njihova prijava prispe na sedež družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine, to je do 5. 1. 2008
tako, da prijava do tega dne prispe na sedež družbe.
Udeležba se prijavi osebno na sedežu
družbe, po telefaksu, telegramu ali s priporočeno pošto.
Pozivamo vse udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje, prijavijo z osebno izkaznico ali
drugim identifikacijskim dokumentom in s
podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Pooblaščenci morajo predložiti pisno
pooblastilo, zakoniti zastopniki pa tudi izpis
iz sodnega registra.
Celotno gradivo za skupščino s predlogi
posameznih sklepov je na vpogled na sedežu družbe, Prvomajska 39, 5000 Nova
Gorica (tajništvo), vsak delavnik med 9. in
10. uro, od dneva objave dalje.
Delničarji, ki želijo, da bi bili njihovi eventualni nasprotni predlogi predhodno objavljeni v skladu z zakonom, morajo predlog
podati v pisni obliki z obrazložitvijo upravi
v roku enega tedna po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine naslednji dan od neuspelega zasedanja ob 7. uri
v istih prostorih z enakim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino na zasedanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Gorica Splošno gradbeno podjetje d.d.
uprava družbe
Ob-33175/07
Uprava družbe sklicuje na zahtevo delničarja Equity d.o.o., Žebljarska pot 5, Kamnik
14. skupščino
družbe Skupina KIK Kamnik d.d.,
ki bo v petek dne 11. 1. 2008 ob 15. uri v
poslovni stavbi, Fužine 9 v Kamniku.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje
organov skupščine.
2. Vložitev tožbe za povrnitev škode.
3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
4. Imenovanje posebnega revizorja.
5. Predložitev konsolidirane bilance
družbe Skupina KIK Kamnik d.d. za leto
2005 in leto 2006.
6. Uporaba bilančnega dobička oziroma
pokrivanje izgube za družbo Skupina KIK
Kamnik d.d. za leto 2006 ter razrešnica nadzornega sveta in uprave za leto 2006.
7. Skupščini bo prisostvoval notar Stane
Krainer.
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
objavlja tudi nasprotne predloge delničarja
Equity d.o.o., Žebljarska pot 5, Kamnik in
Condor d.d., Lamutova 16, Ljubljana, ki se
dodajo k dnevnemu redu skupščine.
8.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
8.2. Imenujejo se organi vodenja skupščine in preštevalci glasov po predlogu delničarjev Condor d.d. in Equity d.o.o.
9.1. Skupščina družbe ugotavlja, da je
ob prodaji nepremičnin družbe v velikosti
329.318 m² in 17.770 m² družbi Iskra Mehanizmi d.d., ki se je zgodila 28. 12. 2004, druž-
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bi nastala škoda v višini 13.999.790 EUR.
Zaradi tega skupščina družbe sprejme odločitev, da se proti članom uprave in nadzornega sveta družbe Skupina KIK Kamnik
d.d., ki so sprejeli odločitev o prodaji nepremičnin, ter družbi Iskra Mehanizmi d.d. vloži
tožba, s katero se bo uveljavljalo povračilo škode v višini 13.999.790 EUR skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od 28. 12.
2004 dalje.
9.2. Za posebnega zastopnika družbe za
vložitev tožbe proti članom uprave in nadzornega sveta iz prejšnje točke se imenuje
Marka Smoleta, Lamutova 16, 1000 Ljubljana, ki bo zastopal družbo v postopkih proti
članom uprave in nadzornega sveta.
10.1. Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. z dnem zasedanja te skupščine odpokliče sledeče člane
nadzornega sveta:
– Franc Gliha,
– Jure Prebil,
– Franc Kristan.
10.2. Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. namesto odpoklicanih članov nadzornega sveta z dnem
zasedanja te skupščine imenuje nove člane
nadzornega sveta:
– Marko Smole,
– Aleš Erbežnik,
– Ferdinand Šegš.
11.1. Skupščina družbe se seznani s poročilom posebnega revizorja, ki je preveril
posle uprave družbe, ki so vezani na prodajo osnovnih sredstev ter knjiženja poslovnih
dogodkov s temi sredstvi od leta 2002 do
vključno leta 2007.
11.2. Skupščina družbe imenuje po
sebnega revizorja z nalogo preveriti posle
družbe:
– posle uprave družbe, ki so vezani na
prodajo osnovnih sredstev ter knjiženja poslovnih dogodkov s temi sredstvi od leta
2002 do vključno septembra 2007, zlasti vse
posle uprave družbe o prodaji nepremičnin
družbe družbi Iskra Mehanizmi d.d.,
– posle uprave družbe o prenosu poslovnih deležev družbe v hčerinski družbi KIK
Kemijska industrija Kamnik d.o.o., v okviru
katere naj se ugotovi zlasti vrednost poslovnih deležev, ki so bili preneseni, in njihov
delež v celotnem premoženju družbe,
– posle uprave družbe o prenosu poslovnih deležev družbe v hčerinskih družbah
Plastika d.o.o. v stečaju in Probio d.o.o.
oziroma KIK Plastika d.o.o., v okviru katere
naj se ugotovi zlasti vrednost poslovnih deležev, ki so bili preneseni, in njihov delež v
celotnem premoženju družbe,
– posle uprave družbe o prenosu dejavnosti družbe Plastika d.o.o. v stečaju na
družbo KIK Plastika d.o.o. oziroma Probio
d.o.o., v okviru katere naj se ugotovi zlasti poštena tržna vrednost dejavnosti pro
izvodnje plastičnih izdelkov, pogodb, ki jih
je družba Plastika d.o.o. v stečaju imela
sklenjene s svojimi partnerji, vrednost tehnologije, opreme in znanja zaposlenih, ki so
bili neodplačno preneseni, in njihov delež v
celotnem premoženju družbe.
11.3. Za posebnega revizorja z nalogo
iz prejšnje točke se imenuje revizorja po
predlogu delničarjev Condor d.d. in Equity
d.o.o.
12. Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. naloži upravi
družbe, da v 30 dneh delničarjem predloži
konsolidirano bilanco uspeha in stanja družbe za leto 2005 in 2006.
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13. Nadzornemu svetu in upravi družbe
se za leto 2006 ne podeli razrešnica.
14. Skupščini bo prisostvoval notar po
predlogu delničarjev Condor d.d. in Equity
d.o.o.
15. Ker je bil prenos poslovnih deležev
družbe v družbah KIK Kemijska industrija
Kamnik d.o.o., Plastika d.o.o. v stečaju in
Probio d.o.o. oziroma KIK Plastika d.o.o. ter
dejavnosti družbe Plastika d.o.o. v nasprotju z določbo 330. člena ZGD-1, se upravi
družbe naloži, da mora izvesti vse potrebne
ukrepe, vključno z morebitnimi tožbami, da
se bo zagotovilo vračilo poslovnih deležev
v družbah KIK Kemijska industrija Kamnik
d.o.o., Plastika d.o.o. v stečaju in Probio
d.o.o. oziroma KIK Plastika d.o.o. ter dejavnosti družbe Plastika d.o.o. in vzpostavilo zakonito stanje. Prav tako mora uprava
družbe izvesti vse potrebne ukrepe, vključno
z morebitnimi tožbami, da se bo zagotovilo
vračilo nepremičnin, ki so bile s pogodbo z
dne 28. 12. 2004 prenesene na Iskro Mehanizmi d.d.
16. Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. naloži upravi
družbe, da v 30 dneh
– delničarjem predloži poročilo o pošteni
vrednosti oziroma vrednotenju premoženja
družbe, ki ga bo izdelal sodno zapriseženi
cenilec finančnih sredstev, ter
– izda in izroči Klirinško depotni družbi
nalog za izdajo nematerializiranih vrednostnih papirjev, na podlagi katerega bo Klirinško depotna družba v centralni register
vpisala podatke o bistvenih sestavinah vseh
delnic družbe in delnice družbe vpisala na
račune njihovih imetnikov.
Na predlog uprave družbe Skupina KIK
Kamnik d.d. pa se predlaga dopolnilna točka
dnevnega reda:
Sklep:
17. Ugotovi se, v kateri fazi je kazenska
ovadba proti Marku Smoletu in firmi Equity
d.o.o., ki govori o odtujitvi 6,5 mio EUR premoženja firme Skupina KIK Kamnik d.d.
Upravo se zadolži, da urgira pri pristojnih organih, da se postopek po tej kazenski
prijavi čimprej zaključi. Ta odsvojitev je ena
temeljih osnov, da ima Skupina KIK Kamnik
d.d. dolgoletne likvidnostne in razvojne probleme.
Uprava družbe
Skupina KIK Kamnik d.d.
Igor Kren, univ. dipl. ekon.
Ob-33177/07
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik d.d.,
Fužine 9, Kamnik, sklicuje na zahtevo delničarjev
– Condor d.d., Lamutova 16, 1000 Ljubljana,
– Grašič Milan, Rakitna 120, 1352 Preserje,
– Vilhelm Darko, Privoz 3a, 1000 Ljubljana,
– Bajde Marija, Hrib 5, 1240 Kamnik,
– Urankar Marjana, Oševek 15, 1240
Kamnik,
– Rak Stanislav, Groharjeva 8, 1241 Kamnik,
– Jamnik Janez, Medvedova 5/a, 1240
Kamnik,
– Mali Rajko, Godič 24 A, 1242 Stahovica,
– Kališnik Generoz, Godič 48, 1242 Stahovica,
– Burja Jernejka, Zduša 4a, 1241 Kam
nik

15. skupščino
družbe Skupina KIK Kamnik d.d.,
ki bo v petek dne 18. 1. 2008 ob 15. uri v
poslovni stavbi, Fužine 9 v Kamniku.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje
organov skupščine.
2. Vložitev tožbe za povrnitev škode.
3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
4. Imenovanje posebnega revizorja.
5. Predložitev konsolidirane bilance
družbe Skupina KIK Kamnik d.d. za leto
2005 in leto 2006.
6. Uporaba bilančnega dobička oziroma
pokrivanje izgube za družbo Skupina KIK
Kamnik d.d. za leto 2006 ter razrešnica nadzornega sveta in uprave za leto 2006.
7. Skupščini bo prisostvoval notar Stane
Krainer.
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
objavlja tudi nasprotne predloge delničarjev Condor d.d., Lamutova 16, Ljubljana in
Equity d.o.o., Žebljarska pot 5, Kamnik, ki se
dodajo k dnevnemu redu skupščine.
8.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
8.2. Imenujejo se organi vodenja skupščine in preštevalci glasov po predlogu delničarjev Condor d.d. in Equity d.o.o.
9.1. Skupščina družbe ugotavlja, da je
ob prodaji nepremičnin družbe v velikosti
329.318 m² in 17.770 m² družbi Iskra Mehanizmi d.d., ki se je zgodila 28. 12. 2004, družbi nastala škoda v višini 13.999.790 EUR.
Zaradi tega skupščina družbe sprejme odločitev, da se proti članom uprave in nadzornega sveta družbe Skupine KIK Kamnik d.d.,
ki so sprejeli odločitev o prodaji nepremičnin,
ter družbi Iskra Mehanizmi d.d. vloži tožba, s
katero se bo uveljavljalo povračilo škode v
višini 13.999.790 EUR skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi od 28. 12. 2004 dalje.
9.2. Za posebnega zastopnika družbe za
vložitev tožbe proti planom uprave in nadzornega sveta iz prejšnje točke se imenuje
Marka Smoleta, Lamutova 16, 1000 Ljubljana, ki bo zastopal družbo v postopkih proti
članom uprave in nadzornega sveta.
10.1. Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. z dnem zasedanja te skupščine odpokliče sledeče člane
nadzornega sveta:
– Franc Gliha,
– Jure Prebil,
– Franc Kristan.
10.2. Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. namesto odpoklicanih članov nadzornega sveta z dnem
zasedanja te skupščine imenuje nove člane
nadzornega sveta:
– Marko Smole,
– Aleš Erbežnik,
– Ferdinand Šegš.
11.1. Skupščina družbe se seznani s poročilom posebnega revizorja, ki je preveril
posle uprave družbe, ki so vezani na prodajo osnovnih sredstev ter knjiženja poslovnih
dogodkov s temi sredstvi od leta 2002 do
vključno leta 2007.
11.2. Skupščina družbe imenuje po
sebnega revizorja z nalogo preveriti posle
družbe:
– posle uprave družbe, ki so vezani na
prodajo osnovnih sredstev ter knjiženja poslovnih dogodkov s temi sredstvi od leta
2002 do vključno septembra 2007, zlasti vse
posle uprave družbe o prodaji nepremičnin
družbe družbi Iskra Mehanizmi d.d.,
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– posle uprave družbe o prenosu poslovnih deležev družbe v hčerinski družbi KIK
Kemijska industrija Kamnik d.o.o., v okviru
katere naj se ugotovi zlasti vrednosti poslovnih deležev, ki so bili preneseni, in njihov
delež v celotnem premoženju družbe,
– posle uprave družbe o prenosu poslovnih deležev družbe v hčerinskih družbah Plastika d.o.o. v stečaju in Probio d.o.o. oziroma
KIK Plastika d.o.o., v okviru katere naj se
ugotovi zlasti vrednost poslovnih deležev, ki
so bili preneseni, in njihov delež v celotnem
premoženju družbe,
– posle uprave družbe o prenosu dejavnosti družbe Plastika d.o.o. v stečaju na družbo KIK Plastika d.o.o. oziroma Probio d.o.o.,
v okviru katere naj se ugotovi zlasti poštena
tržna vrednost dejavnosti proizvodnje plastičnih izdelkov, pogodb, ki jih je družba Plastika
d.o.o. v stečaju imela sklenjene s svojimi partnerji, vrednost tehnologije, opreme in znanja
zaposlenih, ki so bili neodplačno preneseni, in njihov delež v celotnem premoženju
družbe.
11.3. Za posebnega revizorja z nalogo iz
prejšnje točke se imenuje revizorja po predlogu delničarjev Condor d.d. in Equity d.o.o.
12. Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija d.d. naloži upravi družbe, da v
30 dneh delničarjem predloži konsolidirano
bilanco uspeha in stanja družbe za leto 2005
in 2006.
13. Nadzornemu svetu in upravi družbe
se za leto 2006 ne podeli razrešnica.
14. Skupščini bo prisostvoval notar po
predlogu delničarjev Condor d.d. in Equity
d.o.o.
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
dopolnjuje dnevni red še z dvema dodatnima
točkama na predlog delničarjev Condor d.d.
in Equity d.o.o., in sicer:
15. Ker je bil prenos poslovnih deležev
družbe v družbah KIK Kemijska industrija
Kamnik d.o.o., Plastika d.o.o. v stečaju in
Probio d.o.o. oziroma KIK Plastika d.o.o. ter
dejavnosti družbe Plastika d.o.o. v nasprotju z določbo 330. člena ZGD-1, se upravi
družbe naloži, da mora izvesti vse potrebne
ukrepe, vključno z morebitnimi tožbami, da
se bo zagotovilo vračilo poslovnih deležev
v družbah KIK Kemijska industrija Kamnik
d.o.o., Plastika d.o.o. v stečaju in Probio
d.o.o. oziroma KIK Plastika d.o.o. ter dejavnosti družbe Plastika d.o.o. in vzpostavilo zakonito stanje. Prav tako mora uprava
družbe izvesti vse potrebne ukrepe, vključno
z morebitnimi tožbami, da se bo zagotovilo
vračilo nepremičnin, ki so bile s pogodbo z
dne 28. 12. 2004 prenesene na Iskro Mehanizmi d.d.
16. Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. naloži upravi
družbe, da v 30 dneh
– delničarjem predloži poročilo o pošteni
vrednosti oziroma vrednotenju premoženja
družbe, ki ga bo izdelal sodno zapriseženi
cenilec finančnih sredstev, ter
– izda in izroči Klirinško depotni družbi nalog za izdajo nematerializiranih vrednostnih
papirjev, na podlagi katerega bo Klirinško
depotna družba v centralni register vpisala
podatke o bistvenih sestavinah vseh delnic
družbe in delnice družbe vpisala na račune
njihovih imetnikov.
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
Igor Kren, univ. dipl. ekon.
Ob-33254/07
Na podlagi 19. člena statuta družbe in
295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1

sklicuje uprava družbe Terme Lendava d.d.,
Tomšičeva 2/a, 9220 Lendava
13. skupščino
delničarjev družbe Terme Lendava d.d.,
Tomšičeva 2/a, 9220 Lendava,
ki bo dne 14. 1. 2008, ob 12. uri, na sedežu družbe Tomšičeva 2/a, 9220 Lendava.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina se seznani, da
skupščini prisostvuje notarka Romana Gajšek in imenuje organe skupščine: za predsednika skupščine se izvoli Primož Kozina, za
preštevalca glasov pa Slavko Fartelj.
2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa glavnega delničarja po
384. členu Zakona o gospodarskih družbah:
3. a) Na predlog delničarja Sava, družba
za upravljanje in financiranje, d.d., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, matična številka 5111358 (glavni delničar), ki je imetnik
delnic, ki presegajo 90% osnovnega kapitala družbe, se delnice preostalih delničarjev
(manjšinski delničarji) prenesejo na glavnega
delničarja.
3. b) Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja.
3. c) Glavni delničar je dolžan po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register
plačati manjšinskim delničarjem denarno
odpravnino v znesku 14,39 EUR za vsako
delnico.
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji,
ki se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred skupščino. Delničarji lahko
uveljavljajo svoje pravice na skupščini preko
zakonitih zastopnikov in pooblaščencev.
Glasovalno pravico lahko uveljavljajo delničarji, ki so lastniki delnic na dan 7. 1. 2008.
Prihod na skupščino se začne ob 11.30, zato
da delničarji podpišejo listo navzočih ter prevzamejo glasovalne lističe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se identificirajo z
osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpiskom iz sodnega
registra.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež
družbe v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Gradivo za skupščino skupaj s predlogom
sklepa o prenosu delnic, letnimi poročili družbe za leta 2004, 2005 in 2006, pisnim poročilom glavnega delničarja v skladu z drugim
odstavkom 386. člena ZGD-1, poročilom o
reviziji primernosti denarne odpravnine ob
izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe
Terme Lendava d.d. revizijske hiše KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
Terme Lendava d.d.
direktor
Franc Huber, univ. dipl. ekon.
Ob-33369/07
Uprava družbe Strenia d.d., Kavčičeva
66, Ljubljana, na zahtevo delničarja SCT
Strojegradnja družba pooblaščenka d.d., Ljubljana na podlagi prvega odstavka 296. člena
ZGD-1 sklicuje
13. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v sredo, dne 9. 1. 2008 ob 14. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Kavčičeva 66, z
naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov.
Predlog sklepa: izvoli se organe skupščine po predlogu predlagatelja. Skupščina se
seznani s prisotnostjo vabljenega notarja.
2. Imenovanje posebnega revizorja za
preveritev posameznih poslov družbe.
Predlog sklepa: za posebnega revizorja družbe na podlagi 318. člena ZGD-1 se
imenuje revizorska hiša GSS revizijska družba d.o.o., Zemljemerska ulica 13, Ljubljana,
ki naj preveri vodenje posameznih poslov
družbe, in sicer za zadnjih pet let, šteto od
dneva skupščine. Predmet posebne revizije
so naslednji posli:
– pregled kratkoročnega in dolgoročnega
zadolževanja družbe in dajanja posojil v zadnjih petih letih, šteto od dneva skupščine,
še posebej danih zavarovanj za najeta ali
dana posojila, pogojev zadolževanja družbe
in namen zadolževanja;
– pregled obsega in opravičenosti investiranja v objekte, opremo in zemljišča na
lokaciji družbe IMKO Ljubljana d.d. in pregled
vseh pravnih poslov in pogodb med družbo in
družbo IMKO Ljubljana d.d.;
– pregled nakupa osnovnih sredstev od
družbe IMKO Ljubljana, d.d. v zadnjih petih
letih, šteto od dneva skupščine, s poudarkom na pregledu kriterijev in izbora družbe
IMKO Ljubljana, d.d. kot prodajalca oziroma dobavitelja pridobljenih osnovnih sredstev, ocena načina pregleda in izvajanja
kontrole ustreznosti pridobljenih osnovnih
sredstev ter ocena o smotrnosti pridobitve osnovnih sredstev glede na primerjalno
vrednost podobnih transakcij v RS, oziroma
državah EU;
– pregled vseh poslov povezanih s prodajo osnovnih sredstev družbe v zadnjih petih
letih od skupščine družbe, s poudarkom na
prodaji osnovnih sredstev družbi TAT Sarajevo, razlogih za prodajo osnovnih sredstev in
pogojih prodaje osnovnih sredstev ter oceno
smotrnosti prodaje osnovnih sredstev;
– pregled poslov s povezanimi osebami,
še posebej z obvladujočo družbo S.T. HAMMER d.o.o s poudarkom na transfernih cenah glede na tedanje tržne cene in plačilnih
pogojih pri teh transakcijah v zadnjih petih
letih, šteto od dneva skupščine;
– pregled dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb družbe v zadnjih treh letih od
dneva skupščine, s poudarkom na finančnih
naložbah v vrednostne papirje tujih izdajateljev in ocena smotrnosti teh naložb ter pogojih in kriterijev za investiranje v vrednostne
papirje;
– natančen pregled prometa z vsemi
nepremičninami (vključno s funkcionalnimi
zemljišči) družbe, glede na tedaj prevladujoče tržne cene za posamezne tipe zemljišč
na posameznih legah, oziroma bodoči strateški, oziroma komercialni pomen teh zemljišč.
3. Vložitev tožbe za plačilo odškodnine.
Predlog sklepa: skupščina družbe na
zahtevo delničarja SCT Strojegradnja družba pooblaščenka d.d. sprejme sklep, da
uprava družbe pooblasti posebnega zastopnika družbe odvetnika Klemena Veršiča
iz Ljubljane, da v roku 15 dni od prejema
poročila posebnega revizorja, zoper člane
uprave in člane nadzornega sveta, vloži tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem
posameznih poslov, ki je družbi nastala kot
posledica kršitve dolžnosti članov organov
vodenja in nadzora družbe.
Strenia d.d.
uprava družbe
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Razširitve dnevnih redov
Ob-33261/07
Razširitev dnevnega reda skupščine delniške družbe IBT projektiranje in inženiring
d.d. Trbovlje, ki bo 27. 12. 2007 ob 9. uri, v
poslovnih prostorih družbe na naslovu Gimnazijska cesta 16, Trbovlje.
Dnevni red se razširi, in sicer tako, da
se za zadnjo, to je 5. točko dnevnega reda
skupščine delničarjev, dodajo nove štiri točke, ki se glasijo:
6. Sklep o izvedbi ponovnega ovrednotenja sredstev družbe in imenovanje revizorja.
Delničarja Forte Janez in Knific Andrej
predlagata sprejem sledečega sklepa: ugotovi se, da so sredstva družbe podvrednotena in da mora uprava družbe poskrbeti
za izvedbo ponovnega vrednotenja sredstev
družbe v roku 30 dni od datuma skupščine. Za revizorja se imenuje revizijska hiša
Revizijski center Ljubljana, Ul. Gradnikove
brigade 4.
7. Izdelava in predstavitev sanacijskega
programa za družbo in plana za leto 2008.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Delničarja Forte Janez in Knific Andrej
predlagata sprejem sledečega sklepa: zaradi slabega poslovanja v preteklih poslovnih
obdobjih se poslovodstvo družbe zadolži, da
v roku 60 dni od datuma skupščine pripravi
sanacijski načrt in plan poslovanja družbe
za leto 2008. Z dokumenti v pisni obliki seznanita delničarje.
8. Ugotavljanje odgovornosti uprave in
zamenjava direktorja.
Delničarja Forte Janez in Knific Andrej
predlagata sprejem sledečega sklepa: zaradi poslovanja z izgubo v preteklih letih,
zmanjševanja vrednosti družbe in poslovanja, ki ni v skladu z načeli dobrega gospodarja in zakonodajo, se iz krivdnih razlogov razreši dosedanjega direktorja družbe
Odlazek Matjaž z dnem 31. 12. 2007 in se z
dnem 1. 1. 2008 imenuje nov direktor Branko Lukšič univ. dipl. oec., ing. el. Za ugotavljanje materialne odgovornosti dosedanjega direktorja se imenuje posebna komisija.
9. Sprememba statuta družbe v zvezi
pooblastili direktorja pri prodaji, obremenjevanju premoženja.
Delničarja Forte Janez in Knific Andrej
predlagata sprejem sledečega sklepa: ugo-

tovi se, da so pooblastila direktorja prevelika, zato se statut družbe spremeni tako, da
se doda točka: »Direktor je dolžan pred prodajo premoženja, obremenjevanju premoženja ali večjih spremembah pri zadolževanju
in finančnih naložbah, predhodno pridobiti
soglasje skupščine.
V skladu s 295., 296. in 300. členom
ZGD-1, zahtevava, da se predlagani dnevni
red dopolni z zgoraj navedenimi dodatnimi
točkami dnevnega reda in da se glasuje o
navedenih predlogih sklepov.
Poleg predlogov za razširitev dnevnega
reda, vam sporočava tudi nasprotni predlog
sklepa pod točko 3. dnevnega reda skupščine, in sicer:
Skupščina družbe upravi in nadzornemu
svet ne podeli razrešnice za poslovanje v
letu 2006.
Poleg tega predlagava dopolnitev 5. točke dnevnega reda, in sicer s tem, da se na
skupščini imenujejo novi člani nadzornega
sveta.
Skupščina imenuje tri nove člane nadzornega sveta, in sicer: Odlazek Tone, Forte
Janez in Knific Andrej.
IBT projektiranje in inženiring d.d.
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Zavarovanja terjatev
SV 1058/2007
Ob-33273/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 1058/07 z dne 29. 11.
2007, je bila nepremičnina, in sicer stanovanje številka 1 v skupni izmeri 42,57 m2, ki se
nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske
stavbe na naslovu Moravče, Vegova 1, ki
stoji na parcelni številki 9/1, katera je pripisana k vložku št. 63, k.o. Moravče, katerega
solastnika vsak do ene idealne polovice sta
zastavitelja, na podlagi prodajne pogodbe in
dodatka številka 1 z dne 28. 11. 2007, zastavljeno v korist upnice banke Sparkasse d.d.,
Ljubljana, Cesta v Kleče 15, MŠ 2211254,
v zavarovanje kreditne denarne terjatve v
višini 40.000,00 EUR s pripadki.
SV 901/2007
Ob-33274/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-901/2007 z dne
30. 11. 2007, je bilo enosobno stanovanje
številka 12 v tretjem nadstropju, v skupni
izmeri 44,80 m2, s pripadajočo enako oštevilčeno kletjo, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi, na naslovu Seidlova cesta 66, 8000
Novo mesto, stoječem na parc. št. 859/6.S,
k.o. Novo mesto, last kreditojemalca in zastavitelja Mlakar Ludvika, Seidlova cesta
66, 8000 Novo mesto, zastavljeno v korist banke Banka Sparkasse d.d., Cesta v
Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka
2211254, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 30.000,00 EUR.
SV 419/2007
Ob-33275/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ksenije Košar
Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 419/2007
z dne 30. 11. 2007, je stanovanje številka
010 v mansardi, v skupni izmeri 74,05 m2,
v stavbi na naslovu Borštnikova ulica 108,
2000 Maribor, ki stoji na parceli številka
1375/5, katastrska občina Spodnje Radvanje, in je last zastavne dolžnice Zlatke Rashid Abdelfattah, EMŠO 0512949505724,
stanujoče Borštnikova ulica 108, Maribor,
do celote, na podlagi originalne overjene
prodajne pogodbe številka 2703/93 z dne
15. 1. 1993 ter aneksa k prodajni pogodbi
številka 2703/93 z dne 19. 11. 1991, sklenjene med Občino Maribor kot prodajalko in
zastavno dolžnico kot kupovalko, pri čemer
je overjeni prepis citirane prodajne pogodbe in aneksa priloga tega notarskega zapisa, zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d.,
Slovenska cesta 058, Ljubljana, matična
številka 5026024, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 71.000,00 EUR s
pripadki.
SV 1635/07
Ob-33276/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kranju, opr. št. SV 1635/07 z dne 30. 11. 2007,
je nepremičnina – dvosobno stanovanje v
izmeri 68,33 m2, ki se nahaja v zgradbi na
naslovu Bistrica 39, Tržič, stoječi na parc. št.
105/3, vl. št. 1112, k.o. Bistrica, last dolžnice
Dome Babić, Bistrica 39, Tržič, na temelju

kupoprodajne pogodbe z dne 11. 10. 1993,
sklenjene s prodajalko Bombažno predilnico
in tkalnico Tržič, zastavljeno v korist upnika
Hippa, finančne storitve, d.o.o., Podreča 74,
Mavčiče, matična št. 1274759, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7.000,00 EUR,
s 13% letnimi obrestmi, z odplačilom v 96
mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo dne 30. 11. 2015.
SV 1223/07
Ob-33277/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 1223/07, DK 99/07 z
dne 27. 11. 2007, je bila nepremičnina ident.
št. 1959-4995-87, k.o. Domžale, kar v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri
45,80 m2, v pritličju poslovno stanovanjske
stavbe SPB na naslovu Ljubljanska cesta
80, 1230 Domžale ter last zastavne dolžnice
Marije Vreš, do celote, zastavljeno v korist
Raiffeisenlandesbank Kärnten – Rechnenzentrum und Revisionsverdband, registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
Raiffeisenplatz 1, Celovec, Avstrija, identifikacijska številka 1868101, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 100.000,00 EUR
s pp.
SV 1246/07
Ob-33278/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 1246/07, DK 100/07 z
dne 29. 11. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 3 v izmeri 57,05 m2, ki se nahaja
v pritličju stanovanjskega bloka, na naslovu
Miklošičeva 2a, v Domžalah, last zastavnega dolžnika Mohar Dejana do celote, zastavljeno v korist NLB Banke Domžale d.d.,
Ljubljanska 62, Domžale, MŠ 5101727, za
zavarovanje terjatve v višini 50.000,00 EUR
s pp.
SV 2019/2007
Ob-33279/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 2019/2007 z dne
30. 11. 2007, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje številka 5, v izmeri 62,87m2, v
I. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu
Stantetova 028, Maribor, stoječe na parceli
številka 1009/1, pripisani pri vložni številki
1414, katastrska občina Spodnje Radvanje,
ki je last zastavitelja Gerlovič Roka, rojenega 18. 7. 1948, EMŠO 1807948500293, stanujočega Maribor, Stantetova ulica 028, do
celote, na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja številka 1/5-2791/92-KB-68
z dne 15. 1. 1992, sklenjene med Univerzo
v Mariboru, Tehniška fakulteta, kot prodajalka ter Gerlovič Rokom, kot kupcem, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 58.420,96 EUR s
pripadki.
SV 2030/2007
Ob-33280/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 2030/2007

z dne 3. 12. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje številka 9, identifikacijska številka
posameznega dela stavbe 0716-1965-009,
stanovanjska raba v izmeri 47,81 m2 (stanovanje številka 9, ki leži v II. nadstropju, 3. etaža v izmeri 42,63 m2, odprt balkon v izmeri
3,55 m2 in kletna shramba 1. etaža v izmeri
1,63 m2), pripisanem pri podvložku številka
____/10, katastrska občina Rače, ki leži v
stanovanjskem objektu Ljubljanska cesta
20 A, zgrajenem na parceli številka 2538/8,
katastrska občina Rače, ki je last zastaviteljev Kirbiš Milana, EMŠO 1609978500194,
stanujočega Gerečja vas 040 F, Hajdina in
Petre Pukšič, EMŠO 0803976505064, stanujoče Maribor, Modrinjakova ulica 014, za
vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 10. 2007, sklenjene s prodajalcem Sortima d.o.o., Koroška cesta 118, Maribor, zastavljena v korist upnice UniCredit
Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve upnice napram dolžniku Kirbiš Milanu, EMŠO 1609978500194,
stanujočemu Gerečja vas 040 F, Hajdina,
v višini 85.000,00 CHF s pripadki oziroma
v evro protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju upnice na dan plačila, pri
čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne
31. 12. 2032.
SV 1733/2007
Ob-33283/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1733/2007 z dne 27. 11.
2007, je poslovni prostor št. K1.03 v izmeri
38,80 m2, v I. kleti TPC City Maribor – parc.
št. 1771, k.o. Maribor Grad, last Krnjič Darje, stan. Maribor, Obrežna 133, na temelju
prodajne pog. z dne 20. 11. 2007, zastavljen v korist Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
56.000,00 EUR s pp.
SV 1743/2007
Ob-33284/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1743/2007 z dne 28. 11.
2007, je stanovanje v mansardi, v izmeri 32,47 m2, v hiši v Šentilju, Maistrova 11
– parc. št. 969/19, k.o. Šentilj, last Hodnik
Martine, stan. Šentilj v Slov. goricah, Maistrova 11, na temelju kupoprodajne pog. z
dne 12. 11. 2001, zastavljeno v korist Banke
Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 59.000,00 CHF s pp.
SV 1755/2007
Ob-33285/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opravilna številka SV 1755/2007
z dne 29. 11. 2007, je stanovanje št. 10, v
II. nad., v izmeri 64,94 m², stanovanjska
stavba v Ljubljani, Metelkova ul. 1, ki stoji
na parc. št. 2974, pripisana vl. št. 430, k.o.
Tabor, last Napast Matjaža, stan. Ljubljana,
Prisojna ul. 1, na temelju prodajne pogodbe z dne 21. 11. 2007, zastavljeno v korist
UniCredit Banka Slovenija d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
221.500,00 CHF s pp.
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SV 1770/2007
Ob-33286/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1770/2007 z dne 3. 12.
2007, je stanovanje z oznako S2/7-3, v izmeri 109,53 m2, v VII. nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo velikosti 6,93 m2, v 1.
kletni etaži objekta v Mariboru, Cankarjeva
6B – parc. št. 1212/1, k.o. Maribor Grad, last
Zajec Tamare, stan. Maribor, Cankarjeva 6B,
na temelju kupoprodajne pog. št. 257/2001
z dne 13. 6. 2001, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 150.000,00 EUR s pp.
SV 1016/07
Ob-33287/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 1016/07 z dne 4. 12.
2007, je nepremičnina – enosobno stanovanje št. 2, v izmeri 68,55 m2, ki se nahaja v
pritličju večstanovanjske stavbe v Bresternici, Srednje 1, stoječe na parc. št. 19/2, vpisani v vl. št. 18, k.o. Srednje, katere lastnica
do celote je Jasmina Mazreku, Stritarjeva
ulica 11, Maribor, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 276-24/2007-02/07 z dne 5. 11.
2007 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne
30. 10. 2007, zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald, eGen,
Hauptstrasse 85, 8552 Eibiswald, Republika
Avstrija, en. id. št. 1870793, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Jasmine
Mazreku, stan. Stritarjeva ulica 11, Maribor,
v višini 36.900,00 EUR s pripadki.
SV 721/07
Ob-33288/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek iz Kočevja, opr. št. SV 721/ 07 z dne
4. 12. 2007, je bilo zastavljeno stanovanje
št. 3 na Vrtnarski cesti 1, v Ribnici, v izmeri 68,34 m2, stanovanjska stavba stoji
na parcelni št. 119/23, k.o. Ribnica, vložek
št. 546, last Žuk Terezije, stan. Ribnica,
Knafljev trg 14, EMŠO 0112981505037, v
korist posojilodajalke SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št. 5026237,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
55.000,00 EUR s pripadki, ki zapade v plačilo v roku 180 mesecev, zadnji obrok najkasneje do 18. 12. 2022.
SV 901/2007
Ob-33289/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. 901/2007 z dne 4. 12. 2007,
je bilo trisobno stanovanje št. 3, v 3. etaži
stanovanjske stavbe, na naslovu Stritarjeva
ulica 8, Kranj, stoječem na parc. št. 280/11,
k.o. Kranj, vl. št. 1190, v skupni izmeri
88,60 m2, last Sama Beštra, Pod gozdom
3, Spodnja Besnica, Zgornja Besnica, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene med
Darjo Pavlič, Stritarjeva ulica 8, Kranj, kot
prodajalko in Samom Beštrom, Pod gozdom
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3, Spodnja Besnica, Zgornja Besnica, kot
kupcem, zastavljeno v korist zastavne upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem
v Ljubljani, Dunajska cesta 117, matična
številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 81.630,00 CHF, kar na
dan 29. 11. 2007 znaša 49.583,92 EUR, z
obrestno mero v višini 6 mesečni CHF libor
+ 1,70% letno ter z zapadlostjo glavnice na
dan 30. 11. 2032.
SV 865/07
Ob-33371/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 865/07 z dne 4. 12. 2007,
je bilo stanovanje št. 5, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta v Rovte 16, stoječe na parc. št. 20, k.o.
Javorniški Rovt, v skupni izmeri 49,27 m2,
last zastaviteljev Rifeta Mušića in Razije
Mušić, vsakega od njiju do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 110-97/93 z
dne 2. 4. 1993, sklenjene s prodajalko Občino Jesenice, zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d. Ljubljana, matična številka
5026237, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina
4, za zavarovanje denarne terjatve v višini
35.000,00 EUR s pripadki.
SV 836/2007
Ob-33384/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosupljega, Taborska c. 4, opr. št.
SV 836/2007 z dne 29. 11. 2007, je bilo stanovanje, št. 13, z ident. št. 1783-1624-13,
v četrtem nadstropju, v peti etaži, s kletjo
v prvi etaži, v skupni izmeri 62,65 m2, v
stavbi Bevkova cesta 3, 1290 Grosuplje, na
parc. št. 874/11, vl. št. 1423, k.o. Grosuplje
– naselje, last zastavitelja Kordiš Marjana,
Mali Log 34, 1318 Loški Potok in zastaviteljice Lavič Jane, Kržetri 15, 1317 Sodražica,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike št.
2, za zavarovanje denarne terjatve v višini
38.000,00 EUR, s pripadki.
SV 993/07
Ob-33385/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 993/07 z dne 28. 11.
2007, je bilo stanovanje št. 14, v skupni izmeri 59,45 m2, v II. nadstropju večstanovanjske hiše, z identifikacijsko številko 00650,
na naslovu Begunje 160, 4275 Begunje na
Gorenjskem, katerega lastnica je Gomboc
Greta, stanujoča Begunje 160, p. Begunje
na Gorenjskem, ki stoji na parc. št. 107/17,
ki je pripisana pri vl. št. 1310, k.o. Begunje,
skupaj s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah
ter pripadajočim zemljiščem, zastavljeno v
korist Banke Sparkasse d.d., s sedežem v
Ljubljani, Cesta v Kleče 15, enotna identifikacijska številka 2211254, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 72.000,00 EUR s
pp, z zapadlostjo 1. 12. 2032.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 41/2006
Os-32799/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 41/2006 z dne 27. 11. 2007 odločilo, da
se stečajni postopek nad dolžnikom Sabljić
& Co., turistična agencija in trgovina
d.o.o., Obala 123, Portorož, matična številka 1415271, začne in takoj zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra tukajšnjega sodišča.
Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 11. 2007
St 169/2007
Os-32800/07
To sodišče je s sklepom St 169/2007 dne
28. 11. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Servis toplotne in vodovodne
inštalacije Kračman Martin s.p., Ramovševa ul. 24, Ljubljana, matična številka
5361609, davčna številka 13045644.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Matjaž Rogelj iz Komende.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
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 25. 2. 2008 ob 10.45 v razpravni dvorani št. II, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 11. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2007
St 83/2005
Os-32801/07
To sodišče je s sklepom St 83/2005 dne
26. 11. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Venir d.o.o. – v stečaju,
Ljubljanska 45, Kamnik.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2007
St 63/2007
Os-32802/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Matić Zlatomir, Splošna gradbena dela s.p., Dalmatinska ulica 34, Maribor, šifra dejavnosti: 45.210, matična št.
1631608000, davčna številka: 945582840,

se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz registra podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 11. 2007
St 21/2006
Os-32803/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Fifolt Kristina s.p., Apače 41, Apače – v stečaju (davčna številka 51437791,
matična številka 5435898), se v skladu s
prvim odstavkom 169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL,
zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 11. 2007
St 47/2007
Os-32804/07
1. Z dnem 26. 11. 2007 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Kodba
Josip s.p., Zidarstvo, Veščica 15, 9240
Ljutomer (davčna številka 35669381, matična številka 5901186).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Martin Sreš, Prisojna cesta 27, Radenci.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave tega
začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 7,93 EUR in
največ 158,57 EUR. Vsi dokazi morajo biti
priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno
takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-8450086648, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-8450086551, sklic na številko 11
42200-7110006-51100477.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 4. 3. 2008 ob 14. uri pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 26. 11. 2007 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 11. 2007
St 3/95
Os-32805/07
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika PAN-AGRA Kovinska industrija
d.o.o., Plese 1, Murska Sobota – v stečaju, bo narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev dne 5. 2. 2008 ob 14. uri
v sobi št. 12.

Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi
št. 5 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 11. 2007
St 18/2007
Os-32806/07
To sodišče je na seji senata dne 28. 11.
2007 pod opr. št. St 18/2007 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Avtokozmetika »Bema« Marko Bevc, s.p.,
Resslova ulica 4, 8000 Novo mesto,
matična številka 5444717, šifra dejavnosti
50.200, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Avtokozmetika »Bema« Marko Bevc, s.p.,
Resslova ulica 4, 8000 Novo mesto, izbriše
iz Poslovnega registra Slovenije.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 28. 11. 2007
St 62/2007
Os-32807/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 62/2007, z dne 27. 11. 2007, začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Immobiliare Invest, storitve in trgovina
d.o.o., Prešernova ulica 26, Ptuj, matična
številka 1507486, šifra dejavnosti 70.310,
davčna številka 82415072.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili, v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Montax d.o.o., Gabrje 62, Dobrova,
– AJM okna - vrata - senčila d.o.o., Kozjak pod Pesnico 2/a, Maribor,
– Jelovica, lesna industrija d.d., Kidričeva 58, Škofja Loka,
– Lahe Danilo s.p., Jenkova ulica 21,
Maribor,
– Stojan Špitalar, Polanska cesta 104,
Čreta – kot predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 27. 11. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 11. 2007
St 47/2007
Os-32808/07
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Rajko Bela trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Zabovci 85 – v stečaju, bo drugi
narok za preizkus terjatev dne 18. 12. 2007,
ob 12.30 v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 26. 11. 2007
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St 11/2007
Os-32809/07
1. Likvidacijski postopek nad dolžnico
Splošno kmetijsko zadrugo Podvelka
z.b.o., Ožbalt 69, Ožbalt, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnice Splošne kmetijske zadruge
Podvelka z.b.o., Ožbalt 69, Ožbalt, iz sodnega registra.
2. I. narok za preizkus terjatev, razpisan
za dne 16. 1. 2008 ob 9. uri v sobi št. 38
tukajšnjega sodišča, se prekliče.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 11. 2007
St 97/2006
Os-32812/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 97/2006 sklep z dne 29. 11.
2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Izdelovanje drobnih kovinskih, usnjenih
in tekstilnih predmetov Justina Gombač
s.p., Kidričeva 2, Rogaška Slatina – v
stečaju (matična številka 5137955, ID št.
za DDV: SI30696399), se zaključi v skladu
z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Izdelovanje drobnih kovinskih usnjenih in tekstilnih predmetov Justina Gombač s.p., Kidričeva 2, Rogaška Slatina – v stečaju (matična številka
5137955, ID št. za DDV: SI30696399) iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 11. 2007
St 31/2007
Os-32975/07
Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Zidarstvo Krasniqi Veli,
s.p., Gregorčičeva cesta 11b, Ilirska Bistrica, matična št. 5253575, šifra dejavnosti
45.210.
Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Melita Butara iz Ljubljane, Mala čolnarska 9b.
Ker ni pogojev, se upniški odbor ne oblikuje.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, da v roku 30 dni od objave tega
oklica, prijavijo svoje terjatve.
Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika
- prijavitelja, z natančno navedbo firme in
sedeža dolžnika, na katerega se nanaša
prijavljena terjatev s pravno podlago terjatve in njeno višino ter priloženimi dokazili o
obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan 15. 11. 2007.
Upniki katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dne 15. 11. 2007 in priložijo obračun ob
resti.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po četrtem in petem odstavku 43. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
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Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 15. 11. 2007.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 11. 2007
St 55/2006
Os-32976/07
1. Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Tringrad d.o.o., Inženiring,
projektiranje in izvedba, Vojkovo nabrežje 10, Koper, matična številka 5875455, šifra dejavnosti 74.203.
2. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Melita Butara, Leskoškova cesta 9e,
Ljubljana.
3. V upniški odbor se imenujejo upniki:
– Republika Slovenija (Ministrstvo za finance, DURS, Davčni urad Koper),
– Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta
111, Ljubljana,
– Hidro Koper d.o.o. – v stečaju, Koper,
Obrtniška ulica 15,
– GZS, Dimičeva 13, Ljubljana,
– IZS, Jarška cesta 10 b, Ljubljana.
4. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, da v roku 30 dni od objave tega
oklica prijavijo svoje terjatve.
Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firmo in sedeža upnika
(prijavitelja), z natančno navedbo firme in
sedeža dolžnika, na katerega se nanaša prijavljena terjatev s pravno podlago terjatve in
njeno višino ter priloženimi dokazi o obstoju
terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po Srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan 16. 11. 2007.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dne 16. 11. 2007 in priložijo obračun obresti.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po četrtem in petem odstavku 43. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov, v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
5. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 16. 11. 2007.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 11. 2007
St 5/2007
Os-32977/07
To sodišče je s sklepom St 5/2007 dne
27. 11. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Tivoli Commerce in inženiring, trgovska in finančna družba, d.o.o.,
Dunajska c. 156, Ljubljana – v stečaju.
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 28. 11. 2007
St 171/2007
Os-32978/07
To sodišče je s sklepom St 171/2007
dne 29. 11. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Equim, Poslovne storitve
in trgovina, d.o.o., Fužine 9, Kamnik,
matična številka 1659286, davčna številka
49404067, št. reg. vl. 13523400.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Matjaž Rogelj, Suhadole 62/A, Komenda.
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 listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 3. 2008 ob 10. uri v razpravni dvorani
V., 1. nadstropje, Miklošičeva 7, Ljubljana.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 11. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2007
St 29/2007
Os-32979/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Daniel Küplen s.p., Gradbeništvo
in gostinstvo DA–MA, Lendavske gorice
219/b, Lendava, davčna št. 75049902, se iz
razloga drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,
zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 11. 2007
St 46/2007
Os-32980/07
1. Z dnem 29. 11. 2007 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Kovač Bojan, s.p.,
zidanje in ometavanje, Črnci 69, davčna
številka 39757188.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
Progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 2% vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, taksa pa znaša najmanj 7,93 EUR
oziroma največ 158,57 EUR. Ne plača se
taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Od 1. 1. 2008 pa
znaša najmanjša taksa za prijavo terjatev
8,21 EUR, najvišja taksa pa 164,20 EUR.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100467.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 5. 3. 2008 ob 14. uri, v razpravni dvorani št. 24 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 29. 11. 2007 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 11. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
St 8/2003
Os-32981/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Meblo Iverka, Podjetje za proizvodnjo ivernih plošč, d.o.o.,
Industrijska c. 5, Nova Gorica, v stečaju,
sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi
pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 11. 2007
St 32/2007
Os-32984/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 32/2007 sklep z dne 30. 11.
2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Viktor Ramšak s.p., Kersnikova ulica 10,
Celje (matična številka: 1336037, ID št. za
DDV: SI97360198), se zaključi v skladu z
dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Viktor Ramšak
s.p., Kersnikova ulica 10, Celje (matična številka: 1336037, ID št. za DDV: SI97360198),
iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 11. 2007
St 151/2007
Os-33163/07
To sodišče je s sklepom St 151/2007 dne
29. 11. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Ržišnik Jasna s.p., Agencija
Vizija, Cesta Borisa Kidriča 4A, Zagorje
ob Savi, matična številka: 1111256, davčna
številka: 31626653, šifra dejavnosti 74.400
ter nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2007
St 117/2006
Os-33164/07
To sodišče je s sklepom St 117/2006 dne
28. 11. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Avto – Mobil, trgovina in
zastopstva, d.o.o., – v stečaju, Dolenjska
c. 242 B, Ljubljana – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2007
St 22/2007
Os-33165/07
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
22/2007 z dne 30. 11. 2007 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Jurina gume za
industrijo d.o.o., Gubčeva ulica 3, Kranj,
matična številka: 1303465, davčna številka:
16218523, šifra dejavnosti: 51.900.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Veljko Jan, Blaževa 3f, Škofja Loka.
3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva

objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne
22. 2. 2008 ob 9. uri v sobi št. 113/I tukajšnjega sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 30. 11. 2007.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 11. 2007
St 34/2007
Os-33166/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 34/2004 z dne 30. 11. 2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Jelen Gostinsko turistično podjetje,
Kranj, d.o.o., Ljubljanska cesta 1, Kranj,
matična številka: 5411475, davčna številka:
33060762, šifra dejavnosti: 55.100.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Brane Gorše, p.p. 313, 1002 Ljubljana.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve
in vlogi priložijo dokazilo o plačilu predpisane takse za prijavo.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Člani upniškega odbora so:
1. RS, MF, DURS, Davčni urad Kranj,
2. BK Market d.o.o.e.l., Kl. Ohridski Pelagonka 2, L-2/sprat 1, Bitola, Makedonija,
3. Euro Foto d.o.o., Ljubljanska cesta
1, Kranj,
4. Lorika d.o.o. Poreč, Podružnica Maribor, Meljski hrib 30a, Maribor,
5. Anton Šilar, Tominčeva 1, Kranj.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 30. 11. 2007.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 11. 2007
St 27/2003
Os-33167/07
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase stečajnega
dolžnika Veber Roman s.p., »Zoro« – v
stečaju, Kapucinski trg 7, Škofja Loka,
bo dne 11. 1. 2008 ob 10. uri v sobi št. 113/I
tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo osnutek za glavno razdelitev v stečajni pisarni tega sodišča
v času uradnih ur.
Na naroku za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev stečajne mase lahko upniki navajajo svoje ugovore k osnutku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 11. 2007
St 38/2007
Os-33168/07
To sodišče je dne 28. 11. 2007 s sklepom, opr. št. St 38/2007 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Acida podjetje za
prevozništvo, trgovino in storitve d.o.o.,
Mestni vrh 108/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 28. 11. 2007

Št.
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St 18/2007
Os-33169/07
To sodišče je s sklepom St 18/2007 z
dne 30. 11. 2007 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Zidarstvo
Gutaj Ridvan s.p., Veliki Cirnik 25, Šent
janž, matična številka 5207028.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 30. 11. 2007
St 14/2007
Os-33170/07
To sodišče je s sklepom St 14/2007 z
dne 29. 11. 2007 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Zabavišče
Koželj Ela s.p., Kregarjeva 1, Brežice, matična številka 5512448000.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 29. 11. 2007
St 56/2007
Os-33171/07
1. Z dnem 29. 11. 2007 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Stevo Kaljevič
s.p., vzdrževanje, Stara ulica 2, Murska
Sobota, davčna številka 54134161.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Milorad Vidovič, Veščica 6a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 2% vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, taksa pa znaša najmanj 7,93 EUR
oziroma največ 158,57 EUR. Ne plača se
taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Od 1. 1. 2008 pa
znaša najmanjša taksa za prijavo terjatev
8,21 EUR, najvišja taksa pa 164,20 EUR.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100567.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 5. 3. 2008 ob 14.15, v razpravni dvorani
št. 24 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 29. 11. 2007 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 11. 2007
St 46/2007
Os-33172/07
1. Z dnem 29. 11. 2007 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Kovač Bojan, s.p.,
zidanje in ometavanje, Črnci 69, davčna
številka 39757188.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
Progi 53.
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3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, taksa
pa znaša najmanj 7,93 EUR oziroma največ
158,57 EUR. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji. Od 1. 1. 2008 pa znaša najmanjša taksa za prijavo terjatev 8,21 EUR,
najvišja taksa pa 164,20 EUR.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100467.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 5. 3. 2008 ob 14. uri, v razpravni dvorani št. 24 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 29. 11. 2007 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 11. 2007
St 14/2007
Os-33257/07
To sodišče je s sklepom St 14/2007 z
dne 29. 11. 2007 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Zabavišče
Koželj Ela s.p., Kregarjeva 1, Brežice, matična številka 5512448000.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 29. 11. 2007
St 18/2007
Os-33258/07
To sodišče je s sklepom St 18/2007 z
dne 30. 11. 2007 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Zidarstvo
Gutaj Ridvan s.p., Veliki Cirnik 25, Šentjanž, matična številka 5207028.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 30. 11. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Domžale, to je enosobno stanovanje št. 21
v izmeri 32,80 m2, na naslovu Ljubljanska c.
93, Domžale, zarubljena v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, zaradi izterjave 32,79 EUR
s pp (7.857 SIT).
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 11. 2007
In 29/2007
Os-31876/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 29/2007 z dne
1. 3. 2007, je bil dne 6. 4. 2007 opravljen v
korist upnic Jane Bečan in mld. Simone Bečan, ki ju zastopa zakonita zastopnica mati
Vera Bečan, vse Log nad Škofjo Loko 68,
Škofja Loka, njo pa odvetnica Marjeta Šinkovec iz Škofje Loke, proti dolžniku Janezu
Bečanu, Ulica Tončka Dežmana 8, Kranj,
zaradi izterjave 19.639,70 EUR s pripadki,
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je enosobnega stanovanja št.
41, v 6. nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Ulica Tončka Dežmana, Kranj, v
lasti dolžnika Janeza Bečana, Ulica Tončka
Dežmana 8, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 11. 2007
In 151/2007
Os-30928/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 151/2007 z dne
8. 5. 2007, je bila v izvršilni zadevi upnika
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Puhova
ulica 10, Ptuj, zoper dolžnika Krajnc Danila,
Kajuhova ul. 7, Kidričevo, zaradi izterjave
215,44 EUR s pp, po izvršitelju Aljošu Valentu zarubljena nepremičnina, stanovanje,
ki ni vpisano v etažni lastnini in se nahaja v
Kajuhovi ulici 7 v Kidričevem, v 1. nadstropju večstanovanjske hiše, ki je vpisana pod
vl. št. 261, k.o. Lovrenc na Dravskem polju,
parc. št. 1019/3.
Okrajno sodišče v na Ptuju
dne 8. 11. 2007
In 74/2006
Os-32290/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 74/2006 z dne
4. 4. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnika
Podjetja za stanovanjske storitve, stanovanjske in poslovne storitve d.o.o., Vošnjakova ul. 6, Ptuj, ki ga zastopa odv. Leopold
Godič iz Maribora, zoper dolžnico Kekec
Silvo, Arbajterjeva 1, Ptuj, zaradi izterjave
226,99 EUR s pp, po izvršitelju Aljošu Valentu zarubljena nepremičnina, stanovanje,
ki ni vpisano v zemljiško knjigo, št. 20, v
večstanovanjski hiši na naslovu Arbajterjeva
ulica 1, Ptuj, vpisano pod vl. št. 1342/20, k.o.
Ptuj, parc. št. 578/3.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 22. 11. 2007

Izvršbe
In 06/00194
Os-31067/07
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. In
06/00194, ki ga je dne 14. 6. 2006 izdalo
Okrajno sodišče v Domžalah in je postal
pravnomočen dne 27. 6. 2006 ter rubežnega
zapisnika izvršitelja Hojs Marijana iz Kamnika, Glavni trg 23, opr. št. IZV 2007/02282 z
dne 20. 8. 2007, je bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnice
Zalokar Zofije, stanujoča Ljubljanska c. 93,

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 8401/2006
Os-28984/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj – Sivko, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Polajnar Gabrijela, za vknjižbo lastninske
pravice pri nepremičnini – stanovanju v Ce-

lju, Kovinarska ulica 3, v izmeri 65,45 m2, nepremičnina 10.E, vpisana pri vl. št. 2190/11,
k.o. Spodnja Hudinja, izdalo sklep Dn št.
8401/2006 z dne 26. 9. 2007, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, izgubljene kupoprodajne pogodbe z dne 19. 6. 1995, sklenjene med
prodajalcem EMO, Emajlirnica, metalna industrija, orodjarna d.o.o. Celje in kupcem
Ravnak Bernardom.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini pri vl. št. 2190/11, k.o.
Spodnja Hudinja, se zahteva v korist Polajnar Gabrijela, Čateška gora 8, Gabrovka,
roj. 3. 5. 1961, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 10. 2007
Dn 1801/2007
Os-30189/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj – Sivko, s sklepom z dne 26. 9. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog predlagateljice
Anite Zohar, iz Celja, Ljubljanska cesta 29,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – izgubljene kupne pogodbe z dne 8. 11. 1991,
sklenjene med prodajalko Aero, kemična,
grafična in papirna industrija, p.o. Celje,
in kupovalko Anito Žoher, za stanovanje
v Celju, Ljubljanska 29, vpisano pri vl. št.
2485/30, k.o. Celje, 29.E.
Na navedenih nepremičninah je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
Anite Žoher, Ljubljanska cesta 29, Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 10. 2007
Dn 2387/2007
Os-31030/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Milje Slatnar, Deteljica 11, Tržič, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe z dne 10. 10. 1994, sklenjene med
Tovarno obutve Peko Tržič p.o., kot prodajalko in Občino Tržič, kot kupovalko, za enosobno stanovanje št. 3, v 2. etaži, v večstanovanjski hiši na naslovu Deteljica 11, Tržič,
označenem z ident. št. 3. E, vpisanem v vl.
št. 1124/3, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Milje Slatnar,
Deteljica 11, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 10. 10. 1994 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2007
Dn 2564/2007
Os-31034/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Vesen Marin, Kovorska cesta 9, Tržič, oklicuje
začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listi-
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ne, kupoprodajne pogodbe z dne 12. 11.
1993, št. 466-06/91-5, sklenjene med Občino Tržič, kot prodajalko in Ido Kunst, kot kupovalko, za enosobno stanovanje v 6. etaži,
v večstanovanjski hiši na naslovu Kovorska
cesta 9, Tržič, označenem z ident. št. 53.E,
vpisanem v vl. št. 1091/53, k.o. Bistrica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Vesne Marin, Kovorska cesta 9, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 12. 11. 1993 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2007
Dn 2103/2007
Os-31035/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Danice Krevs, Kovorska cesta 7, Tržič, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 20. 7.
1968, sklenjene med SPG Projektom Kranj,
kot prodajalcem in Ivanko Lukman, kot kupovalko, za dvosobno stanovanje v 5. etaži,
v večstanovanjski hiši na naslovu Kovorska
cesta 7, Tržič, označenem z ident. št. 45.E,
vpisanem v vl. št. 1091/45, k.o. Bistrica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Danice Krevs, Kovorska cesta 7, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 20. 7. 1968 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2007
Dn 4484/2007
Os-31188/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Boža Sredojevića, Vrečkova ulica 5, Kranj,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
4. 8. 1975, sklenjene med SGP Projektom
Kranj, Nazorjeva 1, Kranj, kot prodajalcem
in Jovom Sredojevićem, Dražgoška 8, Kranj,
kot kupcem, za dvosobno stanovanje št. 19,
v 6. etaži, v večstanovanjski stavbi na naslovu Vrečkova ulica 5, Kranj, označenem
z ident. št. 19. E, vpisanem v vl. št. 434/19,
k.o. Huje. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Boža Sredojevića, Vrečkova ulica 5, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 4. 8. 1975 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 11. 2007
Dn 1061/2007
Os-31401/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Marte Mesarek, Kovorska cesta 5, Tržič,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z
dne 10. 9. 1969, sklenjene med kupovalko
Marto Mesarek, Trg svobode 29, Tržič in
prodajalcem SGP Projekt Kranj, za trisobno
stanovanje, v 3. etaži večstanovanjske hiše
na naslovu Kovorska cesta 5, Tržič, v izmeri 83,02 m2, ident. št. 18.E, podvložek št.
1085/18, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske

pravice se zahteva v korist Marte Mesarek,
roj. 26. 2. 1947, Kovorska cesta 5, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupne pogodbe z dne 10. 9. 1969 oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 11. 2007
Dn 129/2007
Os-31402/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Marije Dolhar, Cesta 1. maja 61, Kranj in Barbare Šuntar, Zalog pri Cerkljah 111, Cerklje
na Gorenjskem, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 4. 3. 1974, sklenjene med prodajalcem SGP – Projekt Kranj,
Nazorjeva 1, Kranj in kupovalkama Marijo
Dolhar, Golnik 55 ter Barbaro Dolhar, Golnik
55, za dvosobno stanovanje št. 15 v 5. etaži,
s kletjo, večstanovanjske hiše na naslovu
Cesta 1. maja 61, Kranj, v izmeri 56,25 m2,
ident. št. 15.E, podvložek št. 368/15, k.o.
Huje. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Marije Dolhar, roj. 5. 8. 1937,
Cesta 1. maja 61, Kranj, do 1/2 in Barbare
Šuntar, roj. 13. 7. 1965, Zalog pri Cerkljah
111, Cerklje na Gorenjskem, do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju poziva vse
morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe z dne 4. 3. 1974 oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljic.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 11. 2007
Dn 899/2006
Os-31403/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Nine Zatler, Planina 25, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 1. 6.
1992, št. 251-784/91-ZB, sklenjene med
prodajalko Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Ljubljana,
Kolodvorska 15 in kupcem Igorjem Kristanom, roj. 14. 7. 1961, Planina 25, Kranj, za
trisobno stanovanje št. 4. v 3. etaži, s pomožnim prostorom v 1. etaži večstanovanjske
hiše na naslovu Planina 25, Kranj, v izmeri
78,28 m2, ident. št. 4.E, podvložek št. 381/4,
k.o. Huje. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Nine Zatler, roj. 9. 2. 1971,
Planina 25, Kranj, do 1/2 in Boruta Zatlerja,
roj. 21. 6. 1968, Planina 25, Kranj, do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 1. 6. 1992, št. 251-784/91ZB oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Nine Zatler in Boruta Zatlerja, Planina 25, Kranj, za vsakega
do polovice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 11. 2007
Dn 3647/2005
Os-31404/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Helene Gracar, Ulica Janeza Puharja 1,
Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 20. 9. 1996, sklenjene med
prodajalko Mestno občino Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj in kupovalko Heleno Gracar,
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roj. 6. 8. 1966, Ulica Janeza Puharja 1,
Kranj in dodatka k prodajni pogodbi, sklenjenega dne 20. 1. 2000, med prodajalko
Mestno občino Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
in kupovalko Heleno Gracar, roj. 6. 8. 1966,
Ulica Janeza Puharja 1, Kranj, za enosobno stanovanje št. 4 v 2. etaži, s kletjo, večstanovanjske hiše na naslovu ulica Janeza
Puharja 1, Kranj, v izmeri 42,43 m2, ident. št.
4.E, podvložek št. 365/4, k.o. Huje. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
Helene Gracar, roj. 6. 8. 1966, Ulica Janeza
Puharja 1, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 20. 9. 1996 in dodatka z
dne 20. 1. 2000 oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 11. 2007
Dn 1373/2005
Os-12399/07
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom
dne 14. 3. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi
začeti na predlog Telekoma Slovenije d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, ki ga zastopa notar Miro Bregar iz Litije, uvedlo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe za nakup poslovnega
prostora v poslovno stanovanjskem objektu
na Tomazinovi ulici 2 v Šmartnem pri Litiji,
opr. št. 10/009 z dne 16. 12. 1993, sklenjene
med Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija
in PTT Podjetjem Slovenije, p.o., Cigaletova
15, Ljubljana.
Predmet prodaje po tej listini je nepremičnina, in sicer poslovni prostor z oznako A v izmeri 43,52 m2, v pritličju poslovno
stanovanjskega objekta na Tomazinovi ulici
2 v Šmartnem pri Litiji. V času sklepanja
pogodbe poslovni objekt, kjer se nahaja
poslovni prostor, še ni bil zgrajen. Danes,
po oblikovanju etažne lastninske pravice,
ima predmetni poslovni prostor identifikator
4.E, vpisan je v z.k. podvložku št. 1146/5,
k.o. Šmartno, nahaja se v pritličju poslovne
stavbe z naslovom Tomazinova ulica 2 v
Šmartnem pri Litiji, katera je vpisana v kataster stavb z ident. št. 476.ES, kot zemljiško
knjižna lastnica pa je vpisana Občina Litija.
Predlagatelj je pravni naslednik kupca po
listini, katere vzpostavitev se zahteva, kar je
razvidno iz sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 3. 1. 1995, o spremembi firme
ter sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z
dne 7. 4. 1998, o lastninskem preoblikovanju, ki se nahajata pri naslovnem sodišču
pod Dn št. 1373/2005.
Po izjavi predlagatelja se je odpravek za
zemljiško knjigo navedene listine izgubila
oziroma uničil.
Na navedeni nepremičnini se predlaga
vknjižba lastninske pravice na ime predlagatelja Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, mat. št. 5014018, 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
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 23. 4. 2007
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Dn 31527/2004
Os-28735/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Območna enota Ljubljana, Miklošičeva 24,
Ljubljana, ki ga zastopa SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v
vl. št. 1485/96, k.o. Moste, dne 21. 8. 2007,
pod opr. št. Dn 31527/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. 60/80
z dne 7. 8. 1980, sklenjene med Stanivest
Ljubljana, TOZD Inženiring, Kersnikova 6,
Ljubljana in Reg. Zdravstveno skupnostjo,
Strokovna služba, Miklošičeva 24, Ljubljana,
za stanovanje št. 3 v pritličju, Brodarjev trg
11, Ljubljana.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2007
Dn 14688/2006
Os-29263/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljic Jerislave Ogorevc,
Knezova 17, Ljubljana in Hane Ogorevc,
Kozinova 20, Lucija, ki ju zastopa Ana Višnikar, Puhova ul. 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini parc. št.
839/1 in 839/2, obe nepremičnini vpisani v
vl. št. 106, k.o. Sp. Šiška, dne 14. 9. 2007,
pod opr. št. Dn 14688/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 3/91 z dne
1. 3. 1991, sklenjene med ATAC Poslovno
tehnične storitve, r.o., Titova 36, Ljubljana,
ki ga je zastopal v.d. direktor Ivo Šantelj in
Ogorevc Hano, Knezova 17, Ljubljana ter
Ogorevc Jelisavo, Knezova 17, Ljubljana,
za dvosobno stanovanja s kletjo v skupni
površini 63,44 m2, v Ljubljani, na Knezovi
ul. 17,
– aneksa h kupoprodajni pogodbi št.
3/91 z dne 15. 4. 1991, sklenjenega med
ATAC Poslovno tehnične storitve, r.o., Titova
36, Ljubljana in Ogorevc Hano ter Ogorevc
Jelisavo, obe Knezova 17, Ljubljana.
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 predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2007
Dn 7019/2006
Os-29264/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Zorana Radića,
Chrengdujska 12, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje z identifikatorjem 11.E,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vpisano v podvl. št. 2175/11, k.o. Slape, dne
18. 9. 2007, pod opr. št. Dn 7019/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 010684/86
z dne 9. 6. 1986, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje in Doles Elizabeto,
za stanovanje št. 11, v 3. nadstropju, na
Chengdujski cesti 12, v Ljubljani, v izmeri
38,15 m2 (sedaj z identifikatorjem 11.E) vpisanim v podvl. št. 2175/11, k.o. Slape,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Doles Elizabeto in Kroman Marjanom, z dne
9. 9. 1986, za stanovanje št. 11, v 3. nadstropju, na Chengdujski cesti 12, v Ljubljani,
v izmeri 38,15 m2 (sedaj z identifikatorjem
11.E) vpisanim v podvl. št. 2175/11, k.o.
Slape.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2007
Dn 9750/2004
Os-29266/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Sonje
Podrepšek in Jurija Podrepška, oba Kersnikova 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, na nepremičnini, stanovanju z identifikatorjem 86.E in shrambo z identifikatorjem
87.E, vpisanima v podvložku št. 1297/45,
k.o. Ajdovščina, dne 21. 9. 2007, pod opr.
št. Dn 9750/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o spremembi in dopolnitvi pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja z dne
26. 5. 1969, za štiriinpolsobno stanovanje
št. 41, v XIII. nadstropju, v izmeri 131,10 m2,
s shrambo št. 41 v II. kleti, v izmeri 2,20 m2,
Kersnikova 12, Ljubljana, podvl. št. 1297/45,
parc. št. 46/29, k.o. Ajdovščina, ki je bila
sklenjena med strankama Splošnim gradbenim podjetjem Pionir, Novo mesto (kot
prodajalcem) in Jurijem Podrepškom (kot
kupcem).
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 18. 10. 2007
Dn 12009/2005
Os-29267/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Intihar Majde, Podpeška cesta 360, Notranje Gorice, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo z identifikatorjem 11.E, vpisano v podvl.
št. 1637/11, k.o. Moste, dne 18. 9. 2007, pod
opr. št. Dn 12009/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 22. 2.
1968, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad Moste, Črtomirova 10, Ljubljana in Porovne Anico, takrat na Zakotnikovi

9, v Ljubljani, za nakup garažnega boksa št.
A-11, v kleti, v garažnem objektu – A v Toplarniški ul. 11, Ljubljana, v izmeri 11,76 m2, ki
ima sedaj identifikator 11.E, v podvl. 1637/11,
k.o. Moste.
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 18. 10. 2007
Dn 21397/2005
Os-29681/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Tomc Lamut Vesne,
Andreaševa 14, Ljubljana in Mezgec Jankota, Krožna cesta 6, Koper, ki ju zastopa
odv. Lamut Mitja iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 4037/40, k.o. Zgornja Šiška, dne 21. 9.
2007, pod opr. št. Dn 21397/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 0110/PD-114
z dne 18. 11. 1991, sklenjene med Podjetjem Litostroj Holding d.d. Ljubljana ter
Halilagič Safetom in Halilagič Šemso, oba
Andreaševa 14, Ljubljana, za stanovanje št.
40, v 4. nadstropju, v bloku št. 49,
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 11.
1995, sklenjene med Halilagič Safetom in
Halilagič Šemso, oba Andreaševa 14, Ljubljana ter Tomc Lamut Vesno, Adamičeva
13, Ljubljana in Mezgec Jankom, Krožna
cesta 6, Koper.
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 18. 10. 2007
Dn 7072/2005
Os-29682/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Bajramović Razije in
Bajramović Razima, oba Jarška cesta 24,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 2681-0088-028 in
z ident. št. 2681-0088-029, vpisani v vl. št.
190/11, k.o. Brinje II, dne 21. 9. 2007, pod
opr. št. Dn 7072/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o prodaji stanovanja št.
441/91 z dne 15. 1. 1992, sklenjene med
Občino Ljubljana Moste Polje in Milošič Antonijo, Jarška 24, Ljubljana, za stanovanje
št. 2, v pritličju, Jarška 24, Ljubljana.
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 18. 10. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 30554/2004
Os-29683/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Subaševski Olge, Pot na Fužine 23, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1730-1487-021 in z ident.
št. 1730-1487-022, vpisani v vl. št. 1677/1,
k.o. Moste, dne 4. 9. 2007, pod opr. št.
Dn 30554/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. III/f-752/1-68 z
dne 8. 10. 1968, sklenjene med SGP Zidar
Kočevje in Subaševski Olgo in Atanasom,
Oba Sostro 11, Ljubljana, za stanovanje št.
8, v 2. nadstropju, ob Zaloški cesti.
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 17. 10. 2007
Dn 23936/2004
Os-29685/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Barič Alojzije, Ulica bratov Klemenc 5, Črnomelj, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1772-2640-025 in z
ident. št. 1772-2640-026, vpisani v vl. št.
1992/1, k.o. Slape, dne 21. 9. 2007, pod opr.
št. Dn 23936/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 8.
1991, sklenjene med Širca Somonom in
Širca Andrejem, oba Ilirska c. 6, Ljubljana,
za stanovanje št. 16, Cesta VI/10, Ljubljana
Polje,
– menjalne pogodbe, sklenjene med
Krajnc Bogomirjem, Polje cesta VI/20, Ljubljana ter Širca Andrejem, Ilirska c. 6, Ljubljana in Širca Judito, Cesta VI/10, Ljubljana
Polje.
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 18. 10. 2007
Dn 31880/2004
Os-29689/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra Freer Shepparda, Vogelna ulica 6, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Ulica
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino stanovanje,
z identifikatorjem 1722-4392-135, v izmeri
75,47 m2, k.o. Trnovsko predmestje, dne
18. 9. 2007, pod opr. št. Dn 31880/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe z dne 18. 9. 1978,
sklenjene med Martinom Malenšek, roj.

23. 6. 1948 in Branko Malenšek, roj. 18. 4.
1949 (kot prodajalcema) in Aleksandro Žvipelj, roj. 29. 3. 1951 (kot kupovalko) za št.
stanovanja 38, v VI. nadstropju, v izmeri 75,47 m2, na naslovu Vogelna ulica 6 v
Ljubljani,
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 12.
1991, sklenjene med Aleksandro Žvipelj, roj.
29. 3. 1951 (kot prodajalko) in Petrom Freer Sheppard, EMŠO 2604948500922, stan.
Aškrčeva 26 in Manjo Cerkovnik, EMŠO
0512945505223, stan. Ziherlova 30 (kot kupovalca), za št. stanovanja 38, v VI. nadstropju, v izmeri 75,47 m2, na naslovu Vogelna
ulica 6, v Ljubljani,
– izdatka poravnave N 49/2002 z dne
20. 5. 2002, med Manjo Cerkovnik Sheppard (predlagajočo stranko) in Petrom Freer Sheppard (nasprotnim udeležencem).
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2007
Dn 14043/2005
Os-29690/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Božidarja Eržena, Ulica
bratov Učakar 48, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje z identifikatorjem 1.E, vpisanem
v podvl. št. 4697/1, k.o. Zgornja Šiška, dne
6. 9. 2007, pod opr. št. Dn 14043/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 71-3737-K z dne
19. 4. 1971, GIP Ingrad Celje (kot prodajalcem) in Eržen ing. Božidarjem ter Eržen
Nado (kot kupcema);
– pogodbe št. 71-3737-K/II-FN z dne
29. 9. 1972, o spremembi kupne pogodbe
št. 71-3737-K z dne 19. 4. 1971.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2007
Dn 16000/2007
Os-29694/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Pelc Mare, Ilirska ulica 4, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Platovšek Nataša iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini parc. št.
3324, vpisani v vl. št. 2407, k.o. Tabor, dne
24. 9. 2007, pod opr. št. Dn 16000/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 12. 11. 1968, sklenjene med
Pičman Lovrom, Ilirska 15, Ljubljana in Pelc
Maro, Ilirska 4, Ljubljana, za garažo št. 30,
na Taboru.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2007
Dn 31822/2004
Os-29696/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Kadunc Andreja, Slovenska 8, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Carmen Dobnik, Resljeva 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1721-0376-012 in z ident. št.
1721-0376-013, vpisani v vl. št. 217/1, k.o.
Gradišče I, dne 21. 9. 2007, pod opr. št.
Dn 31822/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 466-394/91 z dne 21. 12. 1991, sklenjene med Občino Ljubljana Center in Kadunc
Andrejem, Kardeljeva 15, Ljubljana, za stanovanje v 2. nadstropju, v hiši Slovenska 8,
Ljubljana.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2007
Dn 17008/2005
Os-30012/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Cirila Pevca, Ob Gozdu 2, Trebnje, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
37, v 6. nadstropju, na naslovu Mucherjeva
2, Ljubljana in balkon v 6. nadstropju, na
istem naslovu, v skupni izmeri 35,50 m2,
z identifikatorji št. 100.E in 101.E, podvl.
št. 1814/37, k.o. Ježica, dne 21. 9. 2007,
pod opr. št. Dn 17008/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– dodatka k pogodbi št. L-1853 VA/GA
z dne 19. 6. 1974, sklenjenega med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem
Stavbenik Koper, ki ga zastopa Baša Vojko
in kupovalko Anko Cerar, Milčinskega 16,
Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 37. v
6. nadstropju objekta L-2;
– kupne pogodbe z dne 11. 10. 1982,
sklenjene med Vilibaldom Beletom, Mucherjeva 2, Ljubljana, kot prodajalcem in
Cirilom Pevcem ter Cvetko Pevec, Ul. heroja Solaka 38, Trebnje, kot kupcema, za
enosobno stanovanje št. 37, v izmeri 32 m2
in balkon v izmeri 4 m2, v hiši v Ljubljani,
Mucherjeva 2.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2007
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Dn 22868/2007
Os-30015/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Gašperja Gregoriča,
Ulica Mire Lenardičeve 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v podvl. št. 3749/9, k.o. Bežigrad,
dne 19. 9. 2007, pod opr. št. Dn 22868/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o sofinanciranju nakupa kadrovskega stanovanja za novinarko Renato Ažman št. 68/91-SD z dne 28. 1. 1991,
sklenjene med RS Mesto Ljubljana, Mestni
sekretariat za stanovanjsko gospodarstvo in
Delo Revije, za nakup 40% stanovanja, št.
9, na Štihovi ulici 3, v Ljubljani,
– pogodbe o prevzemu sofinanciranja
nakupa stanovanja št. 1/91 z dne 28. 1.
1991, sklenjene med DP Delo Revije, Ljubljana in Ažman Renato, za nakup 40% stanovanja št. 9, na Štihovi ulici 3, v Ljubljani.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2007
Dn 8537/2007
Os-30016/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Jager Alenke in Jager
Bojana, oba Ulica Molniške čete 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, vpisani v podvl. št. 1720/16,
k.o. Moste, dne 18. 9. 2007, pod opr. št.
Dn 8537/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 3, v pritličju, v izmeri 89,57 m2, z ident.
št. 1531, Ulica Molniške čete 11, Ljubljana,
podvl. št. 1720/16, parc. št. 1453/1, k.o.
Moste, ki je bila sklenjena med strankama
Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring, Ljubljana (kot prodajalcem) in Sjekloča Vladimirom ter Sjekloča (Fošnar) Ljubico, Ljubljana
(kot kupcema).
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 22. 10. 2007
Dn 27235/2005
Os-30017/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Snežane Murić, Ulica Hermana Potočnika 25, Ljubljana, ki jo
zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, vpisani v podvl. št .326/28,
k.o. Nove Jarše, dne 18. 9. 2007, pod opr.
št. Dn 27235/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 21. 9. 1983,
sklenjene med Majdo Accetto Hočevar, roj.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
29. 9. 1949 in Srečkom Hočevarjem, roj.
17. 3. 1948, oba stanujoča Kvedrova cesta bl. 16, Ljubljana (kot prodajalcema) in
Zlatkom Šukić, roj. 11. 11. 1949 ter Živano
Sukić, roj. 13. 2. 1952, oba stanujoča Kogejeva ulica 1, Ljubljana (kot kupcema), za
dvosobno stanovanje št. 28, v 3. nadstropju,
v izmeri 57,10 m2, v stanovanjskem bloku
Kvedrova cesta bl. 16, Ljubljana.
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 22. 10. 2007
Dn 20152/2007
Os-30018/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Urške Celarc, Mala Ligojna 14, Vrhnika, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
parc. št. 760/4, k.o. Šujica, dne 30. 8. 2007,
pod opr. št. Dn 20152/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
25. 1. 1999, sklenjene med Malavašič Joži,
Malavašič Urško in Malavašič Suzano (kot
prodajalci) in Vesno Pfeifer in Karimom Babič (kot kupcema).
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 22. 10. 2007
Dn 30058/2004
Os-30317/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Kordiš Marije, Zaloška cesta 78/a, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1730-1529-055, vpisani v vl.
št. 1674/1, k.o. Moste, dne 20. 8. 2007,
pod opr. št. Dn 30058/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
III/f-252/1-67 z dne 24. 3. 1967, sklenjene
med SGP Zidar Kočevje ter Kordiš Rudolfom in Kordiš Marijo, oba Šlajmerjeva 1,
Ljubljana, za enosobno stanovanje v 4. nadstropju, v stolpnici II, ob Zaloški cesti.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2007
Dn 8810/2004
Os-30318/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kur-

tović Sande, Polje cesta VI/10, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1772-2640-059 in z ident.
št. 1772-2640-060, vpisani v vl. št. 1992/1,
k.o. Slape, dne 24. 9. 2007, pod opr. št.
Dn 8810/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Občino Ljubljana Moste Polje in Kemično tovarno Moste, ob Železnici 14, Ljubljana, za stanovanje št. 2, v pritličju, Cesta
VI/10, Ljubljana Polje.
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 22. 10. 2007
Dn 28367/2004
Os-30319/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Pratneker Darka, Ulica
bratov Rozman 4, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 1730-01529-029, vpisani v vl. št.
1674/1, k.o. Moste, dne 1. 3. 2007, pod opr.
št. Dn 28367/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 68-1372 z dne 5. 4.
1968, sklenjene med PS Giposs Ljubljana
ter Kričej Štefko in Kričej Jožefom, oba Herbersteinova 19, Ljubljana.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2007
Dn 16001/2007
Os-30320/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Dolžan Vande in Dolžan Janeza, oba Hrvatski trg 2, Ljubljana,
ki ju zastopa odv. Platovšek Nataša iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini parc. št. 3319, vpisani v vl. št.
2404, k.o. Tabor, dne 24. 9. 2007, pod opr.
št. Dn 16001/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 9. 9. 1971,
sklenjene med Peperko Anico in Peperko
Avgustom, oba Podgornikova ulica 5, Ljubljana ter Dolžan Vando in Dolžan Janezom,
oba Hrvatski trg 2, Ljubljana, za garažo št.
51, na Taboru.
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 22. 10. 2007
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Dn 23644/2002
Os-30321/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tubin Slavke, Ul. Polonce Čude 11, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1772-2640-071 in z ident.
št. 1772-2640-072, vpisani v vl. št. 1992/1,
k.o. Slape, dne 19. 9. 2007, pod opr. št.
Dn 23644/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 2190 z dne 18. 5. 1976, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem
Obnova Ljubljana in Rajkovič Alojzijo, Cankarjeva 28, Maribor, za stanovanje št. 12, v
I. nadstropju levo, v stanovanjskem bloku
D3/2, soseska MS-6 Slape.
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 22. 10. 2007
Dn 14153/2004
Os-31451/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dobruše Pompe, Pohorska ul. 45, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
vpisani v podvl. št. 1744/10, k.o. Maribor
Grad, pod Dn št. 14153/2004, dne 22. 10.
2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne
pogodbe z dne 28. 10. 1986, sklenjene med
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, ki jo zastopa Zavod za izgradnjo mesta
Maribor, Cankarjeva 3, Maribor, in Založbo
Obzorja p.o. Maribor, Partizanska 3-5, Maribor, s katero je Založba Obzorja dobila od
prve pogodbene stranke stanovanje št. 6, v
mansardi stanovanjskega objekta Dravska 8
v Mariboru, parc. št. 1989 in 1991, k.o. Maribor - Grad, v zameno za svojo nepremičnino in s katero je prva pogodbena stranka
na navedeni nepremičnini dovolila vknjižbo
družbene lastnine in imetnika pravice uporabe Založbe Obzorja Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, 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 Mariboru
dne 7. 11. 2007
Dn 4826/2007
Os-31593/07
Na predlog predlagatelja CPM d.d.,
Maribor, Iztokova ulica 30, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v skladu z 234.
členom Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1)
in vknjižbo pridobitve lastninske pravice, je
dne 13. 11. 2007 Okrajno sodišče v Murski Soboti izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 8/97 - Apartmajsko
naselje Prekmurska vas z dne 30. 1. 1997,
ki je bila sklenjena med družbo Zdravilišče
Moravske Toplice d.d., Kranjčeva ulica 12,
Moravske Toplice, družbo Electa inženiring
d.o.o. Ljubljana, Mestni trg št. 8 in Cestnim

podjetjem, Iztokova ulica 30, Maribor, v
zvezi z nakupom nepremičnine podvl. št.
1093/3, k.o. Moravci, ident. št. 3.E-Apartma
A2-3 (1. in 2. etaži) v izmeri 71,73 m2, Moravske Toplice.
Pozivajo se imetniki pravic, da v skladu
s četrto točko 237. člena Zakona o zemljiški
knjigi (ZZK-1) v dveh mesecih od objave
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini te listine,
katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist CPM d.d., Maribor, Iztokova ulica 30.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 11. 2007
Dn 5105/2006
Os-28106/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po
okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti dne 13. 11.
2006, na predlog Holdinga Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,
zaradi postopka dopolnitve zemljiške knjige,
izdalo sklep opr. št. Dn 5105/2006 z dne
2. 10. 2007, o začetku postopka dopolnitve
zemljiške knjige:
– s parc. št. 2328, k.o. Solkan, v naravi
gozd kat. oziroma raz., 4 v izmeri 1220 m2 ter
gozd kat. oziroma raz,. 5 v izmeri 2760 m2,
– s parc. št. 2330/2, k.o. Solkan, v naravni gozd kat. oziroma raz. 5 v izmeri 16 m2,
– s parc. št. 2331, k.o. Solkan, v naravi
pot v izmeri 46 m2,
– s parc. št. 2659, k.o. Solkan, v naravi
funkc. obj. v izmeri 65 m2,
pri katerih je predlagatelj Holding Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11,
Ljubljana, z verjetnostjo izkazal lastninsko
pravico do 1/1.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic na zgoraj navedenih nepremičninah, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v tem oklicu oziroma
o obstoju pogojev za začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige iz 1. točke prvega
odstavka 229. člena Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03).
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 10. 2007
Dn 5106/2006
Os-28107/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po
okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti dne 13. 11.
2006, na predlog Holdinga Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,
zaradi postopka dopolnitve zemljiške knjige,
izdalo sklep opr. št. Dn 5106/2006 z dne
2. 10. 2007, o začetku postopka dopolnitve
zemljiške knjige:
– s parc. št. 1252/1, k.o. Šmaver, v naravi stavba v izmeri 164 m2,
– s parc. št. 1252/2, k.o. Šmaver, v naravi stavba v izmeri 139 m2,
– s parc. št. 1254, k.o. Šmaver, v naravi
stavba v izmeri 110 m2,
– s parc. št. 1255, k.o. Šmaver, v naravi
gozd kat. oziroma raz. 5 v izmeri 110400 m2
ter neplodno v izmeri 220935 m2, pri katerih
je predlagatelj Holding Slovenske železnice
d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, z
verjetnostjo izkazal lastninsko pravico do
1/1.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic na zgoraj navedenih nepremičninah, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbi-
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jajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v tem oklicu oziroma
o obstoju pogojev za začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige iz 1. točke prvega
odstavka 229. člena Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03).
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 10. 2007
Dn 2366/2007
Os-30570/07
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Renate Vajde, Pod gradom 9, Slovenj Gradec in Janeza Verhovnika, Gmajna 62a, Slovenj Gradec, za vknjižbo lastninske pravice
pri nepremičnini, identifikacijska številka
882-764-10, vpisani v zk. podvl. št. 1347/10,
k.o. Ravne (stanovanje v izmeri 60,35 m2, v
četrti etaži stanovanjske stavbe na naslovu
Ob Suhi 21, Ravne na Koroškem, stoječi na parc. št. 809/2, izdalo sklep Dn št.
2366/2007 z dne 18. 10. 2007, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 18. 11. 1991, sklenjene po določbah
Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91)
med prodajalcem PKP Koprem p.o., Nicina
12, Prevalje in kupovalko Leitgeb Frančiško,
Ob Suhi 21, Ravne na Koroškem.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljev Renate Vajde in Janeza Verhovnika, za vsakega do 1/2.
Pozivamo vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 10. 2007
Dn 140/2007
Os-30640/07
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je s sklepom z dne 13. 9. 2007, Dn št.
140/2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine prodajne pogodbe z
dne 8. 10. 2003, sklenjene med Consulting
d.d., Središka 21, Ljubljana, kot prodajalcem
in Rap Raiffeisen leasing d.o.o., Cesta v
Kleče 12, Ljubljana, kot kupcem.
Listina se nanaša na prodajo nestanovanjskega prostora v stanovanjskem objektu na naslovu Celjska cesta 1a in Stari trg
12, Slovenske Konjice, identifikacijska št.
1115-847-3, v 1. etaži, št. 3.E, v izmeri
174,77 m2, vpisanega v vl. št. 2176/3, k.o.
Slovenske Konjice in nestanovanjskega prostora v stanovanjskem objektu na naslovu
Celjska cesta 1a in Stari trg 12, Slovenske
Konjice, identifikacijska št. 1115-847-11, v 2.
etaži, št. 11.E, v izmeri 29,99 m2, vpisanega
v vl. št. 2176/11, k.o. Slovenske Konjice. Na
navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja
Rap Raiffeisen leasing d.o.o., Cesta v Kleče
12, Ljubljana, matična št. 5986028.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 6. 11. 2007
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Dn 141/2007
Os-30641/07
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je
s sklepom z dne 13. 9. 2007, Dn št. 141/2007,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne 25. 9.
2000, sklenjene med Jelen d.d., Slovenske
Konjice, kot prodajalcem in Brankom Ivičem,
Ul. II. bataljona 12, Šentjur, kot kupcem.
Listina se nanaša na prodajo nestanovanjskega prostora v stanovanjskem objektu na naslovu Celjska cesta 1a in Stari trg
12, Slovenske Konjice, identifikacijska
št. 1115-847-5, v 1. etaži, št. 5.E, v izmeri
31,20 m2, vpisanega v vl. št. 2176/5, k.o. Slovenske Konjice. Na navedeni nepremičnini je
predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Ivana Breznika, Prešernova
ulica 27, Oplotnica, EMŠO 2607957500274.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 6. 11. 2007
Dn 148/2007
Os-30642/07
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je
s sklepom z dne 13. 9. 2007, Dn št. 148/2007,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne 25. 9.
2000, sklenjene med Jelen d.d., kot prodajalcem in Rajkom Rutarjem, Taborniška ulica
1, Slovenske Konjice, kot kupcem. Listina se
nanaša na prodajo nestanovanjskega prostora v stanovanjskem objektu na naslovu
Celjska cesta 1a in Stari trg 12, Slovenske
Konjice, identifikacijska št. 115-847-14, v 2.
etaži, št. 14.E, v izmeri 30,56 m2, vpisanega v vl. št. 2176/14, k.o. Slovenske Konjice. Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Lilijane Falnoga, Dobrniška vas 10,
Slovenske Konjice, EMŠO 2508958506121,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 6. 11. 2007
Dn 142/2007
Os-30643/07
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je
s sklepom z dne 13. 9. 2007, Dn št. 142/2007,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne 25. 9.
2000, sklenjene med Jelen d.d., Slovenske
Konjice, kot prodajalcem in predlagateljico
Vilmo Domicelj, kot kupovalko. Listina se nanaša na prodajo stanovanja v 1. in 2. etaži,
št. 1.E, v izmeri 33,24 m2, identifikacijska št.
1115-847-6, vpisanega v vl. št. 2176/6, k.o.
Slovenske Konjice. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v
korist predlagateljice Vilme Domicelj, EMŠO
0402950505274, Zupančičeva ul. 25, Slovenska Bistrica, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
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objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 6. 11. 2007
Dn 1886/2007
Os-31865/07
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je s sklepom z dne 7. 11. 2007, Dn št.
1886/2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z
dne 25. 9. 1990, sklenjene med Jelen gostinstvo hotelirstvo p.o., Slovenske Konjice,
kot prodajalcem in Ljubico Miheljak, Slovenska 16, Maribor, kot kupovalko ter prodajne
pogodbe z dne 15. 11. 1993, sklenjene med
Ljubico Miheljak, kot prodajalko in Francem
Lašičem, Šolska ulica 22, Slovenske Konjice,
kot kupcem.
Listini se nanašata na prodajo nestanovanjskega prostora v stanovanjskem objektu
na naslovu Stari trg 14, Slovenske Konjice,
identifikacijska št. 1115-848-5, v 1. etaži, št.
5.E, v izmeri 29,16 m2, vpisanega v vl. št.
2175/5, k.o. Slovenske Konjice. Na navedeni
nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Alenke
Pinter, Mariborska cesta 76a, Celje, EMŠO
0204961505407, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 16. 11. 2007
Dn 1891/2007
Os-31866/07
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je s sklepom z dne 7. 11. 2007, Dn št.
2054/2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z
dne 27. 11. 1997, št. 25/97, sklenjene med
Kongrad d.d., Tovarniška 3, Slovenske Konjice, kot prodajalcem in Občino Slovenske
Konjice, kot kupovalko. Listina se nanaša na
prodajo stanovanja št. 7.E, v 4. in 1. etaži, v
izmeri 64,15 m2, identifikacijska št. 1236-7,
Kajuhova 8, Slovenske Konjice, vpisanega
v vl. št. 1904/7, k.o. Slovenske Konjice. Na
navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice
Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična št. 9950235720010,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 16. 11. 2007
Dn 2812/2007
Os-30007/07
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Društva invalidov Vrhnika, Poštna ulica 7B,
Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:

– kupoprodajne pogodbe št. 3/5-363-1/92
z dne 25. 3. 1992, sklenjene med prodajalko
Občino Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika
in kupcem Bogdanom Blaznikom, Ljubljana,
Zelena pot 17,
– kupoprodajne pogodbe št. 3142 z dne
13. 8. 1996, sklenjene med prodajalcem
Bogdanom Baznikom, Vogelna pot 10, Ljubljana in kupcem SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o., Slovenska 54, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe št. 4282/01 z
dne 12. 6. 2001, sklenjene med SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o., Slovenska cesta
54, Ljubljana in kupcem Mans d.o.o., Letališka 3, Ljubljana, za nepremičnino poslovni
prostor št. 114 v 1. etaži, v izmeri 54,34 m2,
Poštna ulica 7B, Vrhnika, z identifik. št. 114.
E (2002-2865-114), k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Društva invalidov Vrhnika, Poštna ulica
7B, Vrhnika, na podlagi teh pogodb in kupoprodajne pogodbe z dne 14. 9. 2001.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 26. 10. 2007

Amortizacije
N 726/2007
Os-20114/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Kovač Kurta iz Maribora, Kolarjeva 8,
teče postopek za razveljavitev 3 delnic v
apoenih od I-A-16859 do I-A-16861, KRS
Tabor d.d. Maribor, Kardeljeva c. 49.
Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz listine in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listina (delnice) predloži sodišču.
Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 6. 2007
Os-32140/07
Na predlog predlagatelja Franca Hunjadija, Ljubljanska 100, 2000 Maribor, bo
razveljavljena delnica na ime predlagatelja
pri KRS Tabor, d.d., Maribor, št. I-A-8259,
št. glasov 3, po potrdilu KRS z dne 12. 11.
2007, če je v 60 dneh od objave v Uradnem
listu RS nihče ne pokaže sodišču ali ne ugovarja zoper njeno razveljavitev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 11. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
N 12/2006
Os-27210/07
Okrajno sodišče v Brežicah je v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Republike
Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek Novo mesto, Vrhovčeva 18, Novo mesto in nasprotne ude-
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ležence, neznane dediče po pok. Grdanjski
Štefanu, Grdanjci 32, Samobor, Republika
Hrvaška, zaradi odmere odškodnine in pologa na sodni depozit sklenilo:
nasprotnim udeležencem neznanim dedičem po pokojnem Štefanu Grdanjskem,
zadnje stalno bivališče Grdanjci 32, Samobor, Republika Hrvaška, se postavi začasni
zastopnik, odvetnik Izet Hodžić iz Brežic.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca vse do tedaj, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 11. 10. 2007
I 228/2007
Os-29499/07
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni zadevi opr. št. I 288/2007, upnice SKB
banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti
dolžniku Marjanu Babiču, Prešernova ul.
14/b, Kamnik, zaradi izterjave 4.408,50 €
s pp, sklenilo, da se dolžniku Marjanu Babiču, Prešernova ul. 14/b, Kamnik, postavi
začasni zastopnik, odv. Miran Gjurin iz Kamnika. Začasni zastopnik ima v postopku,
v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 27. 9. 2007
P 45/2007
Os-31463/07
V pravdni zadevi tožeče stranke Ivanke
Jelenič, Račice 29, Podgrad, ki jo zastopa
odvetnik Milan Volk iz Ilirske Bistrice, zoper
toženo stranko Jožeta Kreseviča, Rijeka,
Calle del Volto 7, zaradi izstavitve zemljiško
knjižne listine, se toženi stranki Jožetu Kreseviču, na predlog tožeče stranke postavi
začasna zastopnica, notarka mag. Sonja
Železnik iz Ilirske Bistrice, Bazoviška 3.
O postavitvi začasne zastopnice sodišče obvesti Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.
Sodišče izda oglas, ki se razglasi tudi na
sodni deski.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice od dne izdaje
predmetnega sklepa pa ve do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
CSD ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 15. 11. 2007
P 858/2007
Os-24075/07
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Silve Milić, ki jo
zastopa odvetnica Mojca Starec, odvetnica
iz Ljubljane, proti toženi stranki Acchile di
Rocco, zadnji znani naslov Via Parenzo 55,
Giulianova, Teramo, Italija, zaradi dodelitve
otroka in plačila preživnine, dne 17. 8. 2007
sklenilo:
za začasnega zastopnika toženi stranki
Achille di Rocco se imenuje odvetnik Edvard
Bavcon, Savska c. 3a, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2007

I P 233/2007
Os-31343/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni
sodnici Simoni Ozmec, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Maribor d.d., Cankarjeva ul. 3, Maribor, ki jo zastopa Biserka
Grmek, odvetnica v Mariboru, zoper toženo
stranko Marjana Šipka, stan. Borova vas 1,
Maribor, zaradi vpisa lastninske pravice (vrednost spora 2.355,54 EUR), na podlagi določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi notar Boris Kosi, Partizanska 13/a,
Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 11. 2007
P 250/2005
Os-30639/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d. Ljubljana, ki jo Zastopa odvetnik
Emil Mozetič iz Nove Gorice, zoper toženo
stranko Gruden Valterja, sedaj neznanega
bivališča (prej Trg J. Srebrniča 6, Solkan),
zaradi plačila 1.681,20 EUR s pp, dne 24. 9.
2007 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
tožencu Gruden Valterju, neznanega bivališča, postavi začasnega zastopnika, odvetnika Gregorja Veličkova iz Nove Gorice, Ul.
Gradnikove brigade 4/a, ki ob toženca zastopal v pravdni zadevi z opr. št. P 250/2005,
vse dokler toženec ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 11. 2007
P 100/2007
Os-22127/07
Okrožno sodišče v Novem mestu je dne
16. 7. 2007 v pravdni zadevi tožeče stranke
ml. Sabine Durakovič, ki jo zastopa mati in
zakonita zastopnica Alma Durakovič, obe
Nad Mlini 35, Novo mesto, zoper toženo
stranko Josipa Kneževića, Ljubljanska 35,
Postojna, sprejelo naslednji sklep:
za začasnega zastopnika toženi stranki
se postavi odvetnik Borut Tiran, Ulica talcev 2, Novo mesto.
Zoper ta sklep ni pritožbe.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 16. 7. 2007
D 5/2005
Os-31059/07
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
zapuščinski zadevi po pokojnem Vladimirju
Živkoviću, opr. št. D 5/2005, na podlagi 5.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku dediču Tomislavu Živkoviću, postavlja začasno zastopnico, odvetnico Majdo Štrasner iz Novega mesta.
Začasna zastopnica bo zastopala interese zakonitega dediča vse dotlej dokler
zakoniti dedič ali njegov pooblaščenec na
nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 9. 11. 2007
In 32/2006, In 35/2006
Os-30923/07
Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodnici
tukajšnjega sodišča Nadi Jelovšek, v izvršil-
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ni zadevi upnika Agencija Pro-contra, Matjaž
Rauter s.p., Maribor, Gregorčičeva ulica 39
in pristopni zadevi upnika: Jazbec Janko,
Horjul, Livada 21, ki ga zastopa odvetnica Marjana Kavčič, Ljubljana, Čufarjeva 3,
zoper dolžnika: Teo Teng Hian, Apt Blk 741
Pasir Ris Street 71, Singapur (prej Intex
zone d.o.o., Vrhnika, Stara cesta 47), zaradi
izterjave 1.724,42 EUR in 14.605,24 EUR s
pp, dne 8. 11. 2007 sklenilo:
dolžniku: Teo Teng Hian, Apt Blk 741
Pasir Ris Street 71, Singapur, sedaj neznanega bivališča, sodišče postavi začasno
zastopnico, in sicer odvetnico Lino Nagode
Gogala, Vrhnika, Robova cesta 6.
Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala toliko časa, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Začasna zastopnica v postopku, za katerega je postavljena, ima vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 8. 11. 2007

Oklici dedičem
D 785/2006
Os-29669/07
Radivoj Jovanović, roj. 10. 9. 1955, nazadnje stanujoč Zlato Polje 3d, Kranj, državljan Republike Slovenije, je dne 16. 10.
2006 umrl in ni zapustil oporoke.
Pravico do dediščine imajo kot dediči 1.
dednega reda njegova žena in hčerke. Ker
sodišču niso poznani rojstni podatki in naslov zapustnikove hčere Milice Jovanović,
se poziva dedinja, da se priglasi sodišču v
enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 10. 2007
D 433/2007
Os-31344/07
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Janezu Gorišku,
roj. 3. 6. 1871 in umrlem dne 28. 11. 1942,
iz Šentjerneja, Stran 15, izdaja naslednji
oklic:
pozivajo se neznani dediči po zapustniku, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbnici za poseben primer Majdi Ani
Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 11. 2007
D 208/2005
Os-10978/07
Zapustnik Obrez Franc, roj. 13. 9. 1940,
državljan Republike Slovenije, poročen,
nazadnje stan. Gorica pri Slivnici 36, umrl
23. 12. 2004, je umrl brez oporoke, zapustil
pa je vdovo in sina Denisa Kontiča, živečega nekje v Avstraliji, raziskovalca v džungli.
Zapustnik je bil lastnik ½ nepremičnine vl.
št. 89, k.o. Gorica pri Slivnici.
Zapustnikova sina, živečega nekje v Avstraliji, se poziva, da se priglasi sodišču v
roku 1 leta od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavlje-
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nega skrbnika dediču neznanega bivališča
in podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 6. 4. 2007

Oklici pogrešanih
N 6/2007
Os-31060/07
Pogrešani Uršič Natal se je rodil 15. 10.
1894. Pred prvo svetovno vojno se je zaradi ekonomskih razlogov odselil od doma v
Kobaridu, odšel je v Trst, kjer se je poročil.
Kasneje naj bi se preselil v Ameriko. Poizvedovanja sorodnikov o njegovi nadaljnji usodi
so bila neuspešna, saj se je za njim izgubila
vsaka sled.
Pogrešanemu je bila postavljena skrbnica za poseben primer Kristina Šturm Leban,
Stresova 4/d, Kobarid.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanemu oziroma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču v
treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka razglasilo pogrešanega za mrtvega v skladu z določili Zakona
o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 11. 2007

Kolektivni delovni spori
X Pd 820/2007
Os-33272/07
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena zakona o delovnih
in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Francem Berčonom, Sp. Hotič 31,
Litija in nasprotnim udeležencem Republiko
Slovenijo, Upravna enota Litija, Litija, zaradi
skladnosti akta z zakonom.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Narok za glavno obravnavo je razpisan
na dan 16. 1. 2008, ob 10. uri, v razpravni
dvorani št. 3/III. nadstropje Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ulica
14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno tudi na oglasni deski tega sodišča dne
30. 11. 2007.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1687/2007
Rg-31063/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba S.L.E. – proizvodnja in trgovina d.o.o., s sedežem v Sežani, Partizanska cesta 37 in matično številko 5471273,
ki je pri tem sodišču pod vložno številko
1/01884/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 20. 9. 2007.
Družbenika Comfid – Compaginia Fiduciaria
S.R.L., Piazza Mazzini 18, Como, Italija (v
registru vpisan sedež Corso Garibaldi Giuseppe 49 Milano, Italija) in Možina Radoš,
stanujoč v Italiji, Col 48, izjavljata, da ima
družba poplačane vse obveznosti, urejena
vsa razmerja s tretjimi osebami in delavci
ter da kot družbenika te družbe prevzemata
obveznost plačila vseh morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe se celotno premoženje in pravice družbe prenesejo na oba
družbenika sorazmerno v višini njunih poslovnih deležev v družbi.
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 9. 11. 2007
Srg 1833/2007
Rg-31148/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
Medical Mlinar, zobozdravstvo k.d., s
sedežem v Ankaranu, Frenkova ulica 7,
matična številka 1623257, vpisana pri tem
sodišču pod vložno številko 1/06079/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 8. 10. 2007. Družbenika Mlinar Alenka, stanujoča v Ankaranu,
Frenkova ulica 7 in A. Mlinar, zobozdravstvo, projektiranje, trgovina in druge storitve d.o.o., s sedežem v Ankaranu, Frenkova ulica št. 7, izjavljata, da so poplačane
vse obveznosti družbe in družba nima neporavnanih obveznosti o tretjih, da družba
ne zaposluje delavcev in da družba v zvezi
s tem nima neurejenih razmerij ter da solidarno prevzema obveznost plačila vseh
morebitnih preostalih obveznosti družbe od
upnikov po objavi izbrisa družbe iz sodnega registra.
Po prenehanju družbe se celotno premoženje terjatve in morebitne obveznosti
komanditne družbe prenesejo na oba 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 12. 11. 2007

Srg 1876/2007
Rg-31149/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
Bela ladja, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., s sedežem v Portorožu, Ulica Istrskega odreda 46, matična številka
1263641, vpisana pri tem sodišču pod vložno številko 1/05458/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z
dne 3. 10. 2007. Družbenika Vladimir Aleksić in Sascha Aleksić, oba stanujoča v Dinslaken, Hofstrasse 8, Nemčija, izjavljata, da
so na dan sprejema tega sklepa poplačane
vse obveznosti družbe in družba ni zaposlovala delavcev in tako iz tega naslova družba
nima obveznosti, za vse morebitne obveznosti družbe pa družbeniki odgovarjajo v
zakonsko določenem roku z vsem svojim
premoženjem.
Družba nima neporavnanih obveznosti
o tretjih, ne zaposluje delavcev in v zvezi s tem nima neurejenih razmerij ter da
solidarno prevzema obveznost plačila vseh
morebitnih preostalih obveznosti družbe do
upnikov po objavi izbrisa družbe iz sodnega
registra.
Po prenehanju družbe celotno premoženje družbe preide do ene polovice v last
Aleksić Vladimirja in do ene polovice v last
družbenice Aleksić Sasche.
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 12. 11. 2007
Srg 1704/2007
Rg-31471/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba z neomejeno odgovornostjo Gia
Hrkalović in družbeniki, Trženje, storitve in najem d.n.o., s sedežem v Piranu,
Ulica Ivana Regenta 44, matična številka
1490966, vpisana pri tem sodišču pod vložno številko 1/05791/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z
dne 12. 9. 2007. Družbenika Hrkalović Željko in Hrkalović Aleksandar, oba stanujoča v
Piranu, Ulica Ivana Regenta 44, izjavljata,
da so na dan sprejema tega sklepa poplačane vse obveznosti družbe in družba nima
neporavnanih obveznosti, da družba ne zaposluje delavcev in v zvezi s tem nima neurejenih razmerij ter da solidarno prevzemata
obveznost plačila vseh morebitnih preostalih
obveznosti družbe do upnikov po objavi izbrisa družbe iz sodnega registra.
Po prenehanju družbe celotno premoženje družbe pride na oba družbenika sorazmerno z njunima poslovnima deležema.
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 14. 11. 2007

Srg 13293/2007
Rg-31870/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Mabi
inženiring, projektiranje, svetovanje d.o.o.,
Zlatek 57, Ljubljana, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
Mabi inženiring, projektiranje, svetovanje d.o.o., Zlatek 57, Ljubljana, matična
številka 5498937, reg. št. vl. 1/07468/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 19. 10. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenik družbe je Gregor Bitežnik,
Zlatek 57, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedenega družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2007
Srg 13290/2007
Rg-31871/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja Pasarstvo
Žmuc kovinsko proizvodno podjetje in trgovina d.o.o., Tacenska 96, Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
Pasarstvo Žmuc kovinsko proizvodno
podjetje in trgovina d.o.o., Tacenska 96,
Ljubljana, matična številka 5834171, reg.
št. vl. 1/25168/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne
25. 10. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbeniki družbe so Aljaž Žmuc, Zbilje
63, Medvode, Franc Žmuc in Marjeta Žmuc,
oba Marinovševa cesta 16, Ljubljana, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedene družbenike v sorazmerju z
njihovimi poslovnimi deleži.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v
Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži družbenik, upniki ali pristojni državni organi. Po
preteku roka za ugovor bo registrsko sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2007
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Srg 13495/2007
Rg-31873/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Mizarstvo Valant, Podjetje za proizvodnjo ter
promet blaga in storitev d.o.o., Na brežini 24, Ljubljana, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra objavlja sklep:
Mizarstvo Valant, Podjetje za pro
izvodnjo ter promet blaga in storitev
d.o.o., Na brežini 24, Ljubljana, matična
številka 5407214, reg. št. vl. 1/08477/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 30. 10. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbeniki družbe so Jakob Valant, Jana
Valant in Vesna Valant, vsi Na brežini 24,
Ljubljana, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedene družbenike v sorazmerju z
njihovimi poslovnimi deleži.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2007
Srg 11751/2007
Rg-32485/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Dobravec & Co.,
inženiring, d.n.o., Kamnik, Jelovškova ulica
2, ki jo zastopa notar Andrej Škrk iz Ljubljane, objavlja sklep:
Dobravec & Co., inženiring, d.n.o.,
Kamnik, Jelovškova ulica 2, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 26. 9. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Borut Dobravec, Jelovškova ulica 2, Kamnik in Franc Dobravec, ob
Sotočju 14, Ljubljana, ki prevzemata 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 20. 11. 2007
Srg 13772/2007
Rg-32972/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Po-
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sest, Porenta in ostali podjetje za tehnične
in administrativne storitve d.n.o., Gosposvetska 6, Ljubljana, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra objavlja sklep:
Posest, Porenta in ostali podjetje
za tehnične in administrativne storitve
d.n.o., Gosposvetska 6, Ljubljana, matična številka 1244574, reg. št. vl. 1/30318/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 9. 11. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbeniki družbe so: Irena Kovačič,
Bogatajeva ulica 12, Medvode, Alenka Žumer, Ulica bratov Komel 46, Ljubljana in Ernest Porenta, Hafnerjevo naselje 53, Škofja
Loka, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedene družbenike v sorazmerju z
njihovimi poslovnimi deleži.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2007
Srg 13890/2007
Rg-33256/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Aktiva Invest Holdinška družba, d.d., Dunajska cesta
156, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Andrej
Simonič iz Ljubljane, Poljanski nasip 8, objavlja sklep:
družba Aktiva Invest Holdinška družba, d.d., Dunajska cesta 156, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/43014/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne
12. 11. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Aktiva Holdings B.V. Zuidplein 156 WTC H-19, Amsterdam, Nizozemska, 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. 12. 2007
Srg 3046/2007
Rg-30920/07
Družba Citta družba za trgovino, svetovanje, storitve in gostinstvo d.o.o.,
Spodnji Slemen 41/b, Selnica ob Dravi,

reg. št. vl. 1/10455-00, katere družbenik je
Breznik Vilibald, Gregorčičeva ulica 3, Maribor, po sklepu družbenika družbe z dne
6. 11. 2007, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Breznik Vilibald.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 11. 2007
Srg 774/2007
Rg-31066/07
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Edek Podjetje za
gradbeništvo, gostinstvo in trgovino d.o.o.
Metlika, Vinogradniška 1, objavljata sklep:
družba Edek Podjetje za gradbeništvo,
gostinstvo in trgovino d.o.o. Metlika,
Vinogradniška 1, vpisna na reg. vl. št.
1-01871/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 6. 11.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Edham Mahmić, Ljubljana, Ulica Majke Jugovićev 4, z osnovnim
kapitalom 55,000.000 SIT, ki prevzema vse
obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se osnovni kapital 55,000.000 SIT
in preostalo premoženje družbe v celoti prenese na Mahmić Edhama, Črnomelj, Bevkova ulica 2.
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 Novem mestu
dne 12. 11. 2007
Srg 549/2007
Rg-31150/07
Družba Avto moto, podjetje za prometno preventivo d.o.o., Dobja vas 128,
Ravne na Koroškem, reg. št. vl. 1/9423-00,
katere edini družbenik je Avto moto društvo
Ravne na Koroškem, Dobja vas 128a, po
sklepu družbenika z dne 21. 6. 2007, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Avto moto
društvo Ravne na Koroškem, Dobja vas
128a.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave, vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 11. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Adamič Mateja, Cesta v Zgornji log 079,
Ljubljana, potni list, št. P00690097, izdala
UE Ljubljana. gnr-280804
Berlot Milojka, Morsko 041, Kanal, potni
list, št. P00534115, izdala UE Nova Gorica.
gnu-280801
Canoska Adžera, Ljubljanska cesta 033,
Kamnik, potni list, št. P01116875, izdala UE
Kamnik. gnt-280602
Canoska Esmina, Ljubljanska cesta 033,
Kamnik, potni list, št. P01116876, izdala UE
Kamnik. gnu-280601
Celestina Alja, Praprošče 005, Litija,
potni list, št. P00912982, izdala UE Litija.
gnz-280796
Cuder David, Orožnova ulica 009,
Maribor, potni list, št. P00607125, izdala UE
Maribor. gny-280797
Čarman Boštjan, Primičeva ulica 034,
Škofljica, potni list, št. P00839232, izdala
UE Ljubljana. gns-280803
Djurdjević Sanela, Maistrova ulica 006,
Litija, potni list, št. P00028633, izdala UE
Litija. gnb-280595
Dobrotinšek Branislava, Na zelenici 009,
Celje, potni list, št. PB0074053, izdala UE
Celje. gnj-280612
Drganc Luka, Slamnikarska ulica 012,
Mengeš, potni list, št. P01007811, izdala UE
Domžale. gnv-280800
Frank Kristijan, Prušnikova ulica 054,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P01170870,
izdala UE Ljubljana. gnr-280604
Gajster Dužnik Ines, Ulica Dolomitskega
odreda 017, Postojna, potni list, št.
P00943238,
izdala
UE
Postojna.
gnx-280798
Gruden Marijan, Oerlingen, Loostr. 013
8461 Oerlingen, potni list, št. P00224691,
izdala UE Ljubljana. gng-280615
Gruenwald Uroš, Rusjanov trg 009,
Ljubljana, potni list, št. P00910239, izdala
UE Ljubljana. gnq-280605
Hervol Branko, Brezina 040, Brežice,
potni list, št. P00790281, izdala UE Brežice.
gnj-280812
Hostar Robert, Ulica Slavka Gruma 052,
Novo mesto, potni list, št. P00379985, izdala
UE Novo mesto. gnq-280805
Janković Gordan, Lenardonova ulica
019, Maribor, potni list, št. P00922615,
izdala UE Maribor. gnz-280596
Klemen Blanka, Preradovičeva ulica 029,
Maribor, potni list, št. P00180460, izdala UE
Maribor. gnf-280616
Kobetič Slavko, Zgornji Dol 001, Gornji
grad, potni list, št. P00422030, izdala UE
Kamnik. gnw-280799
Kodrič Damjan, Unec 103, Rakek, potni
list, št. P00046662, izdala UE Cerknica.
gnv-280600
Könye Janos, Hodoš 029, Hodoš, potni
list, št. P00054973, izdala UE Murska
Sobota. gnm-280809
Kovačič Hana, Staretova ulica 027,
Ljubljana, potni list, št. P00893675, izdala
UE Ljubljana. gnt-280802

Križnič Aljoša, Pod Lazami 082, Šempeter
pri Gorici, potni list, št. P00102501, izdala
UE Nova Gorica. gno-280607
Krkač Mladen, Ulica Osvobodilne fronte
009, Koper – Capodistria, potni list, št.
P01084307, izdala UE Koper. gnm-280609
Medved Barbara, Trg revolucije 009,
Trbovlje, potni list, št. P00078872, izdala
UE Trbovlje. gnk-280811
Muminović Dejan, Cesta talcev 008C,
Jesenice, potni list, št. P00286261, izdala
UE Jesenice. gnh-280614
Mustar Vlasta, Zagreb, Nova cesta 004
10000 Zagreb, potni list, št. P00988407,
izdala UE Grosuplje. gnn-280608
Odlazek Borut, Zagrad 037, Celje,
potni list, št. P00587060, izdala UE Celje.
gni-280613
Pekolj Gregor, Skalickega ulica 010,
Novo mesto, potni list, št. P00920459, izdala
UE Novo mesto. gny-280597
Penca Zlatka, Šentvid pri Stični 109,
Šentvid pri Stični, potni list, št. P00417238,
izdala UE Ljubljana. gnz-280621
Pernek Katja, Novo Polje, cesta I 028,
Ljubljana – Polje, potni list, št. P00613828,
izdala UE Ljubljana. gnc-280619
Petković Neven, Markova ulica 041,
Koper
–
Capodistria,
maloobmejno
prepustnico, št. AH 000101790, izdala UE
Koper. gnv-280350
Platinovšek Karl, Kurirska pot 009,
Krško, potni list, št. P01172812, izdala UE
Novo mesto. gnl-280810
Platinovšek Nevenka, Kurirska pot 009,
Krško, potni list, št. P00853142, izdala UE
Krško. gnn-280808
Plavšić Dejan, Jurčkova cesta 167,
Ljubljana, potni list, št. P01103297, izdala
UE Ljubljana. gnl-280610
Puh Erika, Rošpoh – del 173, Kamnica,
potni list, št. P00401880, izdala UE Pesnica.
gnd-280618
Puh Franc, Rošpoh – del 173, Kamnica,
potni list, št. P00401876, izdala UE Pesnica.
gne-280617
Radilović Mirjam, Trubarjeva cesta 023A,
Ljubljana, potni list, št. P00619251, izdala
UE Ljubljana. gns-280603
Repnik Aleš, Polzela 417a, Polzela, potni
list, št. P01031646. gnw-280324
Rožič David, Na Lazih 016, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00774089, izdala
UE Ljubljana. gnx-280598
Singer Zeno, Privoz 004, Ljubljana, potni
list, št. P00055645, izdala UE Ljubljana.
gnp-280606
Smrekar Erika, Krožna cesta 002, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00053241,
izdala UE Koper. gnb-280795
Stojanović Mira, Ulica Milana Majcna
021, Ljubljana, potni list, št. P00689603,
izdala UE Ljubljana. gnb-280620
Suhadolc Andrej, Podutiška cesta 254,
Ljubljana, potni list, št. P00097295, izdala
UE Ljubljana. gny-280622
Štitić Boris, Kardeljev trg 008, Velenje,
potni list, št. PB0046722, izdala UE Velenje.
gnw-280599
Šumak David, Pot Draga Jakopiča 036A,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P01090144,
izdala UE Ljubljana. gnk-280611

Valentinčič Andrej, Prelesje 002A,
Deskle, potni list, št. P00233051, izdala UE
Nova Gorica. gno-280807
Veselko Maks, Dunajska cesta 194,
Ljubljana, potni list, št. PB0243058, izdala
UE Ljubljana. gnw-280624
Vodičar Andreja, Liparjeva cesta 035,
Mengeš, potni list, št. P00725822, izdala
UE Domžale. gnp-280806
Žerovnik Klemenvuk, Dantejeva ulica
037, Izola – Isola, potni list, št. P00053302,
izdala UE Koper. gnx-280623

Osebne izkaznice preklicujejo
Adrović Mujo, Ljubljanska cesta 015 B,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000502123.
gnv-280525
Alič Anton, Litijska cesta 347, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000722102.
gnw-280574
Aničić Zavašnik Nataša, Ulica Malči
Beličeve 001, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 002262848. gnn-280658
Arhar Milan, Bohinjčeva ulica 011,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000498553.
gnc-280394
Begović Fikret, Celovška cesta 195,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000791341.
gny-280572
Berlec Janko, Ulica Toma Brejca 019,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001735067.
gnw-280524
Bernot Marjana, Sončna ulica 007,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001541805.
gnj-280737
Bistrović Larisa, Beblerjev trg 009,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
001937477. gnm-280634
Bistrović Martina, Beblerjev trg 009,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001624115.
gnn-280633
Bogovič Anica, Lenartova pot 048,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000773533.
gnn-280383
Boštjančič Bojan, Orehovlje 059, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000362390.
gnz-280721
Božič Anja, Gorjansko 102, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
002106108.
gny-280547
Božič Anja, Maroltova ulica 016,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002089284.
gnl-280635
Bratuša Maja, Gašperšičeva ulica 005 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002157972.
gnk-280586
Bratuša Miroslav, Gradnnikova cesta
048, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001921739. gnf-280516
Brdnik Gregor, Vodovodna cesta 011,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001290499.
gnq-280580
Brumec Aleš, Jereka 041, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000256988.
gne-280517
Brvar Lojze, Cesta v Kresnice 074,
Podgrad, osebno izkaznico, št. 000304492.
gnt-280627
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Car Ines, Andrejci 053, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 002197402.
gnv-280550
Cenc Luka, Sokolska ulica 081,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002086329.
gnu-280501
Cerar Ciril, Zalog pri Moravčah 004 A,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001473062.
gnq-280405
Chuster Edmund, Župančičeva ulica 023,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001867066.
gnb-280545
Cizel Stanko, Kamnica 078, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000338511.
gnu-280526
Colarič Urška, Tolsti Vrh 132, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002173718.
gnx-280373
Cvetek Marija, Ukanc 078, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
001166372.
gnd-280518
Čadež Peter, Lajše 006, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 002068520.
gnd-280568
Čelešnik Anica, Ellerjeva ulica 016,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000712876.
gnu-280651
Černelič Iztok, Ulica Nikole Tesla 003,
Žalec, osebno izkaznico, št. 002009767.
gnq-280555
Česnik Petra, Cankarjeva ulica 034, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001993350.
gnq-280380
Čop Emilija, Šentvid pri Stični 012,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001230070.
gnj-280687
Čuček Vida, Oražnova ulica 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000016589.
gne-280592
Deisinger Štefanija, Rojska cesta 021,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000439349.
gnt-280402
Dovgan Franc, Stara Sušica 001,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001439017.
gnk-280711
Dušak Jernej, Cerklje ob Krki 010,
Brežice, osebno izkaznico, št. 002148604.
gnb-280720
Đurđević Jelena, Vogelna ulica 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000324106.
gnr-280629
Edšidt Blaž, Apače 132 A, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001285228.
gnp-280356
Fažmon Alojz, Pot na Očjak 070, Šentilj
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
001178448. gnw-280549
Ferlinc Stanko, Srebotje 024 A,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000726791. gnj-280387
Gale Peter, Cesta Borisa Kidriča 005,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
002176717. gny-280347
Gašperšič Vincenc, Turki 056, Pobegi,
osebno
izkaznico,
št.
000117809.
gno-280507
Gobec Denis, Kamniška graba 006,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 002106205.
gnz-280496
Gradišnik Dani, Črnova 027, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000405308.
gnf-280391
Grmovšek Tjaša, Cesta v Žlebe 010,
Medvode, osebno izkaznico, št. 002186957.
gnz-280521
Grom Roman, Rakitna 033, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
001844590.
gni-280588

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Grünwald Uroš, Rusjanov trg 009,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000922390.
gnq-280630
Habjanič Tamara, Brunšvik 048,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001694940.
gnd-280493
Habjanič Žan, Brunvšik 048, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001806412.
gnc-280494
Harb Peter, Greenwiška cesta 010 A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000748108.
gnw-280499
Hodnik Domen, Žihlava 011, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001869833.
gnk-280361
Hren Marjeta, Štefanja Gora 020,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000451429.
gnf-280541
Ileršič Vladimir, Runkova ulica 024,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000611668.
gno-280632
Ipavic Francka, Linhartova cesta 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001712715.
gnv-280650
Iskra Metka, Maistrova ulica 001, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001954228.
gnb-280345
Ivanetič Jakob, Viška cesta 022,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001830961.
gnz-280646
Izgoršek Lumpert Žiga, Krimska ulica
011, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001804129. gnp-280581
Jadek Andraž, Medno 070, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001544244.
gnt-280652
Jager Milena, Bevkova ulica 008,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001209308.
gnt-280552
Jankovec Miha, Martinova ulica 011,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002022552.
gnp-280631
Jarh Tereza, Ulica Vide Pregarčeve 022,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000991599.
gnp-280656
Jerala David, Sebenje 063, Kranj, osebno
izkaznico, št. 002265795. gnu-280376
Jovan Jure, Lokrovec 059, Celje, osebno
izkaznico, št. 002264602. gnj-280537
Jovanović Silvija, Glinškova ploščad 008,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001488169.
gnf-280641
Kos Petra, Zenkovci 077, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000664394.
gnu-280551
Kosaber Jožefa, Čopova ulica 025,
Celje, osebno izkaznico, št. 001672783.
gnn-280533
Koser Borut, Blatna Brezovica 005,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000479337.
gno-280707
Kovačič Barbara, Pod lipami 010,
Celje, osebno izkaznico, št. 001011376.
gnl-280535
Kozlevčar Helena, Pod gozdom cesta
VI 030, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
001941719. gnm-280684
Kožar Iva, Ulica Hermana Potočnika 037,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001691962.
gnu-280626
Kranc Mihael, Bistra 006, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001001386.
gnh-280714
Krautberger Janja, Janževski Vrh 038,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
002170331. gnf-280366
Kretič Branko, Rošpoh – del 233 A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002259474.
gnb-280495

Krhlikar Blaž, Spodnji Hotič 38,
Litija, osebno izkaznico, št. 000340467.
gnx-280773
Križanič Aleš, Korčetova ulica 012,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000959184.
gny-280497
Kuhar Ignacij, Skapinova ulica 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002087568.
gnl-280660
Kunst Srečko, Bistrica ob Sotli 076,
Bistrica ob Sotli, osebno izkaznico, št.
002225500. gnt-280702
Kure Tomaž, Goriška ulica 015 A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000713207.
gnr-280504
Lešnik Denis, Mariborska cesta 018,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001674588. gnl-280710
Likar Mateja, Srednje Gameljne 019 A,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
001031883. gns-280578
Lišić Andrej, Beričevo 012 A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001649176.
gnt-280527
Lozej Alenka, Podsmreka 005 J,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001915302.
gni-280638
Majić Vinko, Clevelandska ulica 023,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001758208.
gnc-280594
Makovec
Andrej,
Dobrava
026,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000792070. gns-280728
Malovrh Saša, Zbilje 003 E, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000201499.
gnb-280395
Marković Zoran, Pot na Zduše 013,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002029426.
gnj-280637
Martinuč Damjana, Bukovica 051 C, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000973182.
gnx-280723
Martinuč Urška, Bukovica 051 C, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 002052947.
gny-280722
Matijevec Tina, Cesta na Prevoje 004 B,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002008193.
gnz-280571
Medved Hedvika, Trg svobode 004,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000662085.
gnj-280362
Međeral Mato, brez bivališča, Slovenija,
osebno
izkaznico,
št.
000742450.
gnl-280785
Meh Janez, Ravne 042, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000237548. gnp-280731
Mehlin Anica, Smrjene 023, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001301636.
gnr-280704
Mehlin Matic, Smrjene 023, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002184213.
gnq-280705
Mihelin Andraž, Gestrinova ulica 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002044611.
gnx-280648
Mikolavčić Mario, Plavje 027, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000712736. gnx-280348
Minatti Matej, Zvonarska ulica 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000653595.
gno-280657
Mlakar Viljem, Ličarjeva ulica 010,
Cerkno, osebno izkaznico, št. 001577488.
gnz-280346
Mlaker Angela, Hošnica 031, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001547074.
gno-280557
Mlaker Branko, Hošnica 031, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001588363.
gnp-280556

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Moravek Dane, Cesta na Dobrovo 031,
Celje, osebno izkaznico, št. 002128086.
gno-280532
Mustafa Jusuf, Gregorčičeva ulica
003, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
002025459. gnj-280662
Naveršnik Bel Haima Barbara, Podkraj pri
Mežici 008 A, Ravne na Koroškem, osebno
izkaznico, št. 001949553. gng-280715
Novak Maruša, Lozice 002 F, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
002210404.
gni-280663
Oset Janez, Črnoliška ulica 010,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000831393.
gnd-280718
Osmanović Sabro, Litostrojska cesta 031,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001742296.
gnb-280520
Ožbot Darjo, Cankarjeva ulica 040, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001170002.
gnw-280724
Pangršič Luna, Šentvid pri Stični 012,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001830235.
gnk-280686
Pangršič Ula, Šentvid pri Stični 012,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001716619.
gnl-280685
Paradiž Nada, Raduše 004, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000664261.
gne-280717
Pašić Azra, Postojnska cesta 016 B,
Pivka, osebno izkaznico, št. 000371061.
gnh-280514
Pečnik Viktor, Dobrdobska ulica 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000361804.
gnv-280625
Peklaj Boštjan, Finžgarjeva ulica 003,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001472546.
gnl-280585
Pelko Ivana, Škrile 004, Dolenjske
Toplice, osebno izkaznico, št. 000846926.
gns-280703
Pergar Marija, Miklošičeva ulica 004 B,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001916180.
gnm-280734
Perić Jure, Miklošičeva ulica 015,
Domžale, osebno izkaznico, št. 002141680.
gnp-280406
Perme Vid, Spodnji Jakobski Dol 009,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
002025994. gnk-280386
Pesjak Rudolf, Spodnji Dolič 003,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
002228255. gng-280365
Peternel Jure, Srednje Gameljne 019 A,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
001860189. gnr-280579
Planinšec Leopold, Predjamska cesta
005, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000464213. gng-280640
Plaznik Marko, Ravne 088, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000714959.
gno-280732
Podrekar Sabina, Begunjska cesta 045,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001721523.
gnz-280546
Polič Emica, Selnica ob Muri 164 C,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000247439. gni-280388
Potočnik Niko, Župančičeva ulica 007,
Domžale, osebno izkaznico, št. 002054646.
gnk-280736
Pribožič Alojz, Cesta 4. julija 087,
Krško, osebno izkaznico, št. 001327163.
gns-280528
Prislan Maša, Ob rimski nekropoli
005, Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. 002226447. gnc-280344

Prosen Nevio, Koritnice 009, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001833833.
gnu-280726
Pučko Milan, Machova ulica 005,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000768139.
gnt-280502
Radojković Tina, Majeričeva ulica 004,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002053784.
gnv-280500
Razpotnik Damjana, Erjavčeva ulica
011, Dob, osebno izkaznico, št. 002057352.
gns-280403
Rebernik Jure, Cesta na Markovec 063,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
002207327. gnu-280351
Repolusk Irena, Jareninska cesta 055,
Šentilj v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
001624514. gnn-280708
Resnik Drago, Sv. Vrh 032, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001000678.
gnq-280530
Reščič Erik, Ulica Božidarja Jakca 009,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
002119641. gnj-280712
Rogelj Ivan, Prečna pot 018, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000313392. gnf-280566
Rosenstein
Dominik,
Rečica
ob
Savinji 040, Mozirje, osebno izkaznico, št.
002262897. gnc-280719
Rutar Andrejka, Ljubinj 025, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
000990387.
gnc-280519
Serk Brigita, Kralja Matjaža ulica 024,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000100633.
gns-280503
Sever Gregor, Ob žici 007, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002089604.
gns-280628
Singer Zeno, Privoz 004, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000809515.
gnk-280636
Sitar Aljaž, Predoslje 001 B, Kranj, osebno
izkaznico, št. 002146306. gnh-280539
Soršak Štefan, Kovača vas 114,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000753148. gnm-280559
Stopar Andrej, Ulica XIV. divizije 006,
Rimske Toplice, osebno izkaznico, št.
002121802. gnk-280561
Strehar Davorin, Oražnova ulica 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000896681.
gnm-280584
Suzić Smilja, Glavarjeva ulica 012 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001169524.
gng-280590
Šebjanič Uroš, Genterovci, Mala cesta
005, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 002166801. gnr-280354
Šetinc Manca, Poljanska cesta 054,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001323611.
gno-280582
Šimenc Boštjan, Pristava 012, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št.
001173299.
gnu-280401
Šmalcelj Boštjan, Regrča vas 021, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000667233.
gnv-280375
Šrumpf Nataša, Triglavska ulica 036,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001971040.
gns-280653
Štic Mirko, Vinogradniška cesta 032,
Orehova vas, osebno izkaznico, št.
000496850. gnf-280491
Tekavc Edvard, III. ulica 006, Radomlje,
osebno
izkaznico,
št.
001407931.
gnn-280733
Ternik Oto, Ulica pri skali 018, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 002255436.
gni-280563
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Todorovič Luka, Ulica Milojke Štrukelj
013, Solkan, osebno izkaznico, št.
001886990. gns-280378
Tominšek Sonja, Ulica talcev 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002028831.
gnm-280659
Turk Dejan, Podvin 126, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000994382. gnr-280554
Uhan Bojan, Apače 057, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000770914.
gnm-280359
Vajdič Zvonka, Prušnikova ulica 023,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000098558.
gnu-280576
Vehovar Blanka, Trubarjeva cesta 081,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000189583.
gny-280647
Veselič Sanja, Ruska ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001272933.
gnn-280583
Vidovič Marija, Brunšvik 048, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001537205.
gne-280492
Vidović Kristina, Brodarjev trg 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002089714.
gnr-280654
Vilar Marija Mojca, Cesta talcev 014,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000631203.
gnr-280404
Vilhar Martina, Javorniška cesta 005,
Pivka, osebno izkaznico, št. 001966285.
gni-280513
Vračun Martina, Cesta 1. maja 006,
Senovo, osebno izkaznico, št. 000919790.
gnr-280529
Vreg Saška, Ellerjeva ulica 041,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000372103.
gnh-280639
Zadravec Mojca, Slake 008, Podčetrtek,
osebno
izkaznico,
št.
000402510.
gnp-280531
Zavec Tanja, Orešje 177, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001383486. gnr-280729
Zorc Matej, Stan 058, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 002232188. gnd-280368
Zupančič Zlatko, Kardeljev trg 003,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001089818.
gne-280392
Žagar Zdenko, Gogalova ulica 010,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001690452.
gnd-280543
Živec Vojko, Grudnova ulica 016, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 000162677.
gnq-280505

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Andrenšek Vito, Ulica Franca Skaze 19,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 987858, reg. št. 6815, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnk-280690
Arhar Milan, Bohinjčeva ulica 011,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000090402, reg. št. 12012, izdala UE
Ljubljana. gnz-280396
Avdijaj Amir, Obirska ulica 021, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003159720, reg. št. 273580, izdala UE
Ljubljana. gno-280432
Babič Marta, Žiberci 021, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001666873, reg. št. 3267, izdala UE
Gornja Radgona. gnw-280674
Barkovič Igor, Brezje pri Veliki Dolini
19, Jesenice na Dolenjskem, vozniško
dovoljenje, kat. B, C, G, H, št. S 2071007,
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reg. št. 16032, izdala UE Brežice.
gnj-280416
Bedöke Olga, Lončarovci 009, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 001475932, izdala UE Murska Sobota.
gno-280407
Beganović Rekić Elvisa, Ljubljanska
cesta 001 Č, Kamnik, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 003041762, reg. št. 27492,
izdala UE Kamnik. gnk-280415
Bele Špela, Slavinje 005, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. A1, B, G, H, št.
S 001975815, reg. št. 16164, izdala UE
Postojna. gng-280515
Belič Maja, Hajdoše 115, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1921039, izdala UE Ptuj. gnp-280331
Ber Majda, Podvinci 85 A, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 598493, izdala
UE Ptuj. gnu-280426
Bergant Verena, Abramova ulica 008,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000147318, reg. št. 1868, izdala UE
Ljubljana. gns-280428
Berlič Srečko, Neubergerjeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003160398, reg. št. 97762, izdala UE
Ljubljana. gnl-280560
Bistrović Martina, Beblerjev trg 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001826530, reg. št. 263413, izdala UE
Ljubljana. gne-280567
Brajdič Anita, Šmihel 072, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003091457, reg. št. 35647, izdala UE
Novo mesto. gng-280665
Brand
Marc,
Blekova
vas
40,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 820322410747, izdano v Franciji.
gnk-280786
Bratuša Maja, Gašperšičeva ulica 5/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002229527, izdala UE Ljubljana.
gni-280538
Bratuša Miroslav, Gradnikova cesta 038,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002111516, izdala UE Radovljica.
gne-280767
Bundža Zoran, Makucova ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GHB,
št. S 001266932, reg. št. 225005, izdala UE
Ljubljana. gnx-280573
Car Ines, Andrejci 053, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002237460, izdala UE Murska Sobota.
gnm-280409
Cerar Ciril, Zalog pri Moravčah 004 A,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001974002, reg. št. 000040996,
izdala UE Domžale. gnw-280399
Čemažar Vincencij, Trg na stavbah 014,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 002230610, reg. št. 000137449, izdala UE
Ljubljana. gnb-280745
Černilec Jaka, Podlubnik 162, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001407766, izdala UE Škofja Loka.
gnv-280675
Čolak Rok, Lemberg pri Šmarju 16,
Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 2158667, reg. št. 20724, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnw-280774
Čop Emilija, Šentvid pri Stični 12,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 3052131, reg. št. 13121, izdala UE
Grosuplje. gnr-280679
Dimic Jernej, Leskovec 024, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
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št. S 002023022, izdala UE Grosuplje.
gnn-280683
Dvornik Sergeja, Arja vas 6 a, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1411483, izdala UE Žalec. gnd-280418
Dvoršak Švajger Andraž, Hotimirova ulica
007, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001865230, reg. št. 263629,
izdala UE Ljubljana. gns-280453
Elikan Aleš, Rudnik I 002, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002084134, reg. št. 172277, izdala UE
Ljubljana. gni-280438
Eržen Rajko, Lanišče 015, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 001708242, reg. št. 185577, izdala UE
Ljubljana. gnj-280437
Farič Zdravko, Polana 019, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003137858, izdala UE Murska Sobota.
gng-280765
Fartek David, Martjanci 107, Martjanci,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001403792, izdala UE Murska Sobota.
gnh-280764
Ferlež Natalija, Ljubljanska cesta 012,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003149077, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnh-280689
Filimonović Gorazd, Zgornje Pirniče 134,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003160573, reg. št. 288515, izdala UE
Ljubljana. gnm-280434
Fleisinger Lea, Spodnji Ivanjci 031,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001857754, reg. št. 15674,
izdala UE Gornja Radgona. gnx-280673
Gantar Peter, Dogoška cesta 079 C,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001512985, reg. št. 120258, izdala UE
Maribor. gnt-280752
Grašič Ajda, Ulica Rezke Dragarjeve
001, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003034714, reg. št. 277108,
izdala UE Ljubljana. gnz-280446
Grešovnik Berta, Legen 015, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B,
F, G, H, št. S 003205752, izdala UE Slovenj
Gradec. gnb-280770
Grobelnik Miran, Šmarska cesta 052 A,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A, B, C, F,
G, H, št. S 001630799, izdala UE Velenje.
gnp-280456
Grom Roman, Rakitna 33, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003159475, reg. št. 288109, izdala UE
Ljubljana. gne-280542
Hajdu Robert, Tomšičeva ulica 001,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. SM 000021467, izdala UE
Lendava. gnz-280771
Hanžek Bogomila, Kersnikova ulica 010,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001993683, reg. št. 192376, izdala UE
Ljubljana. gnt-280452
Herman Marko, Novi dom 009 A,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001881185, reg. št. 10077, izdala UE
Trbovlje. gnm-280759
Horvatič Helena, Pod gradom 067,
Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, A do 50 km/h, št. S 002075411, reg. št.
4292, izdala UE Dravograd. gns-280753
Hudinčec Marija, Slomškov trg 012,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000916752, reg. št. 103132, izdala UE
Maribor. gnk-280761
Ivanuša Karmen, Dalmatinska ulica 002,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,

A do 50 km/h, št. S 001690771, reg. št.
125722, izdala UE Maribor. gni-280763
Jager Milena, Bevkova ulica 8, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1562789, izdala UE Žalec. gnc-280419
Jakolič Matevž, Na Plavžu 027,
Železniki, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000965464, izdala UE Škofja Loka.
gnx-280423
Jarh Tereza, Ulica Vide Pregarčeve 022,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002086112, reg. št. 267385, izdala UE
Ljubljana. gnq-280430
Jazbec Vinko, Trnovec 001, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 001772247, reg. št. 12752, izdala UE
Sevnica. gnk-280411
Jelenc Doroteja, Miklošičeva cesta 034,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001990751, reg. št. 454, izdala UE
Ljubljana. gnp-280431
Jeras Anže, Podlubnik 154, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001260083, izdala UE Škofja Loka.
gne-280692
Jereb Branka, Zasavska cesta 117,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000135119, reg. št. 165041, izdala UE
Ljubljana. gnk-280436
Jurgelj Olga, Marija Gradec 050,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000105941, reg. št. 8817, izdala UE
Laško. gnc-280744
Kanduč Ivan, Celovška cesta 195,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001695424, reg. št. 9320, izdala UE
Idrija. gng-280490
Kavčič Marko, Podbrezje 120, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000807112, reg. št. 31004, izdala UE
Kranj. gnw-280749
Koleša Jožica, Glogovica 29, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 624954, reg. št. 12573, izdala UE
Grosuplje. gnp-280681
Končan Karmen, Povšetova ulica 036,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002091955, reg. št. 200046, izdala UE
Ljubljana. gnf-280441
Koprivnjak Rok, Dolenje Sušice 032,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003219686, izdala UE Novo mesto.
gni-280413
Kos Domen, Podvine 053, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001457451, izdala UE Zagorje ob Savi.
gni-280688
Kosajnč Marija, Ulica 8. februarja 035,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A
do 50 km/h, št. S 001909472, reg. št. 42223,
izdala UE Maribor. gnj-280762
Kozel Janko, Zgornji Leskovec 11 A,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H,
št. S 788634, izdala UE Ptuj. gnv-280425
Križančič Mariana, Cesta v Rošpoh 072,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, A do 50 km/h, št. S 001692914, reg. št.
61999, izdala UE Maribor. gnr-280754
Križanič Aleš, Korčetova ulica 012,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, G, H, št. S 003140888, reg. št. 121328,
izdala UE Maribor. gnn-280758
Kržičnik Robert, Celjska ulica 009,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 000608366, reg. št. 70125, izdala
UE Maribor. gnp-280756
Kuhar Ignacij, Skapinova ulica 010,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
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H, št. S 003158746, reg. št. 65759, izdala
UE Ljubljana. gnr-280454
Lesnik Viktor, Vrtoče 016, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, D1,
D, G, H, št. S 003233875, izdala UE Nova
Gorica. gnv-280450
Lipovšek Tadej, Hrastje 186 A, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A do 50
km/h, št. S 001932923, reg. št. 53221,
izdala UE Kranj. gnv-280750
Lozej Alenka, Podsmreka 5/j, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001822383, reg. št. 98146, izdala UE
Ljubljana. gnj-280562
Macanović Darko, Ulica Šercerjeve
brigade 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 002044174, reg. št.
87911, izdala UE Maribor. gnl-280335
Mahulić Mufida, Periška cesta 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001872978, reg. št. 171909, izdala UE
Ljubljana. gnc-280544
Majić Vinko, Clevelandska ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002040612, reg. št. 14451, izdala UE
Ljubljana. gng-280540
Martič Nataša, Škalska cesta 012,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001559636, reg. št. 15216,
izdala UE Slovenske Konjice. gnf-280691
Matjašič Rojht Antonija, Polenci 46 A,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 404508, izdala UE Ptuj. gnt-280427
Međeral Mato, bivališča nima, Slovenija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001718155, reg. št. 117955, izdala UE
Ljubljana. gnc-280694
Meh Ivan, Stari trg 219, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE, F,
G, H, št. S 001601486, izdala UE Slovenj
Gradec. gny-280772
Mehić Ernad, Raičeva ulica 045 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003145950, reg. št. 285821, izdala UE
Ljubljana. gny-280447
Mehlin Anica, Smrjene 023, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001823471, reg. št. 2611260, izdala UE
Ljubljana. gnp-280706
Mejak Tea, Mesarska cesta 012,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 003071038, reg. št. 281495,
izdala UE Ljubljana. gnl-280435
Merkun Žiga, Rjava cesta 006, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 003043640, reg. št. 280777, izdala UE
Ljubljana. gnb-280445
Mihelin Andraž, Gestrinova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001594505, reg. št. 179778, izdala UE
Ljubljana. gnb-280570
Mikuš Miša, Česnikova ulica 018,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003191919, reg. št. 291240, izdala UE
Ljubljana. gnx-280448
Minatti Matej, Zvonarska ulica 007,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001460367, reg. št. 184906, izdala UE
Ljubljana. gnr-280429
Mlaker Branko, Hošnica 31, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H, št.
S 708591, izdala UE Slovenska Bistrica.
gny-280397
Nikolić Predrag, Cesta talcev 050,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002115574, reg. št. 112082, izdala UE
Ljubljana. gne-280442
Novak Maruša, Lozice 2 F, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.

S 3080551, reg. št. 19834, izdala UE
Ajdovščina. gnh-280664
Odlazek Matjaž, Kvedrova cesta 027,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001600465, reg. št. 13314, izdala UE
Sevnica. gnl-280410
Osmanović Sabro, Litostrojska cesta
031, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003221824, reg. št. 291913,
izdala UE Ljubljana. gny-280522
Pantner Milan, Mislinjska Dobrava 040
B, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
A, B, BE, C, CE, F, G, H, št. S 001574612,
izdala UE Slovenj Gradec. gnv-280775
Pašić Ahmed, Dobravska ulica 011,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001704062, izdala UE Jesenice.
gnw-280424
Peklaj Boštjan, Finžgarjeva ulica
3, Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001710477, reg. št.
184624, izdala UE Ljubljana. gnk-280536
Penca Zlatka, Šentvid pri Stični 109,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002030123, reg. št. 129745,
izdala UE Ljubljana. gnn-280558
Plemeniti Andreja, Ulica svobode 032,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 003210055,
reg. št. 132182, izdala UE Maribor.
gnl-280760
Pogačar Tjaša, Moćnikova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003120316, reg. št. 284945, izdala UE
Ljubljana. gnf-280591
Polič Emica, Selnica ob Muri 164 C,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 001360063, izdala UE
Pesnica. gnh-280389
Porić Elvir, Žibernik 035, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, G, H, št. S 001527362, reg. št. 20855,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gng-280440
Potočnik Niko, Župančičeva ulica
007, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
A, B, BE, C, CE, G, H, št. S 002079495,
reg. št. 000267519, izdala UE Ljubljana.
gnh-280739
Pravdič Alojz, Hajdoše 44 B, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 113640, izdala UE Ptuj. gny-280747
Predanič Matjaž, Spodnja Pohanca 020,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, F, G, H, št. S 001706008, reg. št. 14358,
izdala UE Brežice. gnf-280666
Prešeren Urška, Reber 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001365214, reg. št. 231853, izdala UE
Ljubljana. gns-280553
Pučko Milan, Machova ulica 005,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 000799746, reg. št. 31923, izdala
UE Maribor. gno-280757
Ramadan Kamti, Brezje pri Grosupljem
086, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003052116, izdala UE Grosuplje.
gno-280682
Resnik Drago, Sv. Vrh 032, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003047889, reg. št. 14667, izdala UE
Trebnje. gnd-280668
Reščič Erik, Ulica Božidarja Jakca 9,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. SI 104892, reg. št. 53455,
izdala UE Koper. gni-280713
Rizmanovski Sašo, Planina 154,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. A1, A,
B, G, H, št. S 003091199, reg. št. 15110,
izdala UE Postojna. gnm-280509

Št.

112 / 7. 12. 2007 /

Stran

7819

Robida Mirko, Rovt pod Menino 024,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003108391, izdala UE Mozirje.
gnc-280769
Rosenstein Dominik, Rečica ob Savinji
040, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001505347, izdala UE Mozirje.
gnd-280768
Rutar Andrejka, Ljubinj 025, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003125143, reg. št. 11458, izdala UE
Tolmin. gnn-280433
Sever Gregor, Ob žici 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001820319, reg. št. 181542, izdala UE
Ljubljana. gnh-280564
Simčič Barbara, Belsko 037 A, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001325116, reg. št. 14888, izdala UE
Postojna. gnj-280512
Simčič Petra, Belsko 037 A, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003114905, reg. št. 16042, izdala UE
Postojna. gnk-280511
Simonič Dušan, Dolenja vas 5, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg.
št. 3144, izdala UE Črnomelj. gni-280738
Sodnik Marjan, Skaručna 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001798092, reg. št. 125230, izdala UE
Ljubljana. gnm-280534
Somi Martin, Prekopa 6, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001242235, izdala UE Žalec.
gnz-280421
Spindler Aleš, Črtomirova ulica 016,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001749690, reg. št. 12154, izdala UE
Ljubljana. gnc-280444
Stepančič Lukas, Planinčeva ulica 002,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. SI 000055011, izdala UE
Koper. gnn-280508
Strle Magda, Kmečka pot 020, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001993758, reg. št. 111758, izdala UE
Ljubljana. gnu-280451
Sušnik Alenka, Jezerska 43, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1392413, reg. št. 52296, izdala UE Kranj.
gnw-280449
Svetina Stanislav, Gradnikova cesta 073,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001941372, izdala UE Radovljica.
gnx-280398
Šalja Avdulah, Gregorčičeva ulica 36,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000335434, reg. št. 22166, izdala UE
Maribor. gnn-280458
Šćulac Anja, Dekani 097, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001858316, izdala UE Koper.
gnt-280352
Šetinc Manca, Poljanska cesta 54,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001865844, reg. št. 213795, izdala UE
Ljubljana. gnh-280589
Šraj Urška, Opekarniška ulica 025,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003201295, reg. št. 000043054, izdala
UE Domžale. gnv-280400
Štrasberger Boštjan, Orešje 018, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000520757, izdala UE Novo mesto.
gnj-280412
Štukovnik Peter, Ješenca 002 G,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000910243, reg. št. 34111, izdala UE
Maribor. gnq-280755
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Šuštar Tomaž, Podgorica 9, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 3145678, reg. št. 285450, izdala UE
Ljubljana. gns-280678
Tekavc Edvard, III. ulica 006, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 001935232, reg. št. 000007061, izdala
UE Domžale. gnf-280741
Terbuc Andreja, Klinja vas 058, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003022956, reg. št. 14997, izdala UE
Kočevje. gnz-280671
Tomič Zlatka, Celovška cesta 195,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003139157, reg. št. 215274, izdala UE
Ljubljana. gnd-280593
Udovič Natalija, Unec 61, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 2220934, izdala UE Ljubljana.
gnb-280420
Vajdič Zvonka, Prušnikova 23, LjubljanaŠentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001868238, reg. št. 195016, izdala UE
Ljubljana. gnj-280587
Vatovec Jan, Gažon 013 A, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. G, H, št.
S 3076543, reg. št. 52110, izdala UE Koper.
gnp-280506
Vehovar Blanka, Trubarjeva cesta 81,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000043334, reg. št. 2916, izdala UE
Ljubljana. gnc-280569
Veingerl Miran, Kozjak pri Ceršaku 033 B,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. A, B, G, H, št. S 001539108, izdala UE
Pesnica. gnm-280709
Verbič Marko, Kotlje 127, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001602487, reg. št. 13516, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnh-280439
Verdev Sašo, Kasaze 94, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. G, H, št.
S 002015103, izdala UE Žalec. gnt-280677
Vilar Marija Mojca, Cesta talcev 014,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001973821, reg. št. 000024026, izdala
UE Domžale. gne-280742
Vodovnik Marija, Mali Vrh 103,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002059245, izdala UE Velenje.
gnq-280455
Vogrinčič Jožef, Gerlinci 111 A, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 000938933, izdala UE Murska
Sobota. gnn-280408
Voštinić Nina, Preglov trg 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003119752, reg. št. 256823, izdala UE
Ljubljana. gng-280565
Vovko Aleš, Potov vrh 026, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE, F,
G, H, št. S 002153699, reg. št. 37977, izdala
UE Novo mesto. gnx-280748
Zabukovec Peter, Luče 043, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002182634, izdala UE Grosuplje.
gnq-280680
Zagorc Renata, Krška vas 22, Krška
vas, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 3066017, izdala UE Brežice.
gnf-280766
Zagoršak
Katarina,
Žamenci
7,
Dornava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1666007, izdala UE Ptuj. gnh-280814
Žolger Alojz, Mislinjska Dobrava 089
B, Podgorje pri Slovenj Gradcu, vozniško
dovoljenje, kat. B, F, G, H, št. S 000132754,
izdala UE Slovenj Gradec. gny-280422
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Zavarovalne police preklicujejo
Črešnar Jožef, Kovaški vrh 6, Oplotnica,
zavarovalno polico, št. 00075639, izdala
zavarovalnica Adriatic Slovenica. m-1239
Furlan Boris, Ul. dr. Benčiča Brkina
58, Kozina, zavarovalno polico, št.
41402000465,
izdala
zavarovalnica
Slovenica življenje. gns-280778
Oblak Jure, Bevke 136, Log pri Brezovici,
zavarovalno polico, št. 24330 – življensko
zavarovanje, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnf-280466
Skrt Alan, Seniški Breg 19, Kanal,
zavarovalno polico, št. 0106520, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnz-280746

Spričevala preklicujejo
Bajc Barbara, Ulica 28. maja 55,
Ljubljana, diplomo Gimnazije Celje, izdana
leta 1985. gnq-280330
Baznik Jure, Vinje 109, Dol pri Ljubljani,
indeks, št. 23040211, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gno-280457
Belak Damjana, Svetelka 16, Dramlje,
spričevalo 1. letnika Poslovno komercialne
šole v Celju, izdano leta 2007. gnt-280327
Benedik Gregor, Gregorčičćeva ulica 36,
Piran – Pirano, diplomo Srednje šole za
farmacijo in zdravstvo v Ljubljani, izdana
leta 1989. gnm-280334
Bolko Marko, Brunšvik 38/a, Rače,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2004. m-1213
Bradeško Lidija, Gabrje 42/a, Ljubljana,
indeks, št. 23913012, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gnh-280314
Brezovnik Rajko, Vič 2/a, Dravograd,
spričevalo 4. letnika Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1999. m-1244
Bučar Slavko, Volavlje 10, Ljubljana,
diplomo Srednje šole tehničnih strok
Ljubljana, izdana leta 1985. gnc-280644
Bukovec Štefan, Kobilje 106, Kobilje,
spričevalo o končani OŠ Kobilje.
gne-280317
Bulić Miran, Cesta komandanta Staneta
11, Litija, spričevalo o zaključnem izpitu
Izobraževalnega cetra za organe za
notranje zadeve – Šola za miličnike, izdano
leta 1978. gno-280336
Cigut Marija, Petanjci 38, Tišina, spričevalo o končani OŠ Tišina, izdano leta 1972,
izdano na ime Pajžlar Marija. gnu-280776
Cotič Urška, Cesta Goriške fronte 107,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 2. in 3.
letnika Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina.
gnz-280821
Čermelj Gregor, Morje 44/b, Fram,
spričevalo o končani OŠ Borisa Kidriča v
Mariboru, izdano leta 1991. m-1210
Černenšek Dragica, Draženci 34/a,
Hajdina, diplomo Srednje ekonomske šole
Ptuj, št. 33185, izdana leta 1985. m-1208
Česnik Aljaž, Detelova ulica 3, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnnazija Euro
šola Ljubljana, izdano leta 2005 in 2007.
gnd-280393
Druzovič Marjan, Drbetinci 26, Vitomarci,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1987. m-1211
Faflek Blanka, Krajna 32, Tišina, spričevalo o končani OŠ Tišina. gnl-280310

Ficko Mitja, Soška ulica 12, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdano leta 2006. gni-280788
Flisar Grega, Krog, Brodarska 43,
Murska Sobota, maturitetno spričevalo
Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2002.
gnd-280818
Gajšak Damjan, Škocjan 34/a, Koper
– Capodistria, spričevalo 2. letnika Srednje
tehniške šole v Kopru, izdano leta 2001.
gny-280322
Garič Zvezdana, Opekarniška 12, Celje,
spričevalo 2. letnika SŠGT Celje, izdano leta
2007. m-1227
Glivar Franc, Ižanska cesta 281/a,
Ljubljana, spričevalo 2. in 4. letnika Srednje
policijske šole v Ljubljani, izdano leta 1994
in 1996. gnd-280343
Gregorc Jure, Trstenik 4, Golnik, indeks,
št. 23030194, izdala Fakulteta za strojništvo
v Ljubljani. gnz-280471
Harl Elizabeta, Novorogoška ulica 19,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo
in turizem Maribor, izdano leta 1969.
m-1235
Kac Jože, Uskoška ul. 19, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevala od 1. do 3. letnika Srednje
živilske šole v Mariboru – smer slaščičar,
izdano leta 1994, 1995 in 1996. m-1220
Koren Denis, Janžev vrh 77/b, Radenci,
indeks, št. 12150160848, izdala Višja
prometna šola Maribor. m-1206
Kovačević Tamara, Ob gozdu 2, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 2005. m-1212
Krajnčič Martin, Gajevci 28, Gorišnica,
spričevalo 1. letnika Poklicne tehniške
in strojne šole Ptuj, izdano leta 2007.
m-1205
Krasniqi Arbnor, Dragomerska cesta
12/a, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o
končani OŠ Ivana Cankarja. gnj-280787
Krevs Jernej, Veliki Kal 15, Mirna Peč,
indeks, št. 81000506, izdala Fakulteta za
strojništvo v Mariboru. m-1240
Ktajnčič Janja, Gajevci 28, Gorišnica,
spričevalo 1. letnika Živilske šole v Mariboru
– slaščičar, izdano leta 2007. m-1204
Lebar Aleš, Polica 125, Grosuplje,
diplomo Fakultete za družbene vede
– smer obramboslovje, izdana leta 1994.
gnq-280459
Lubšina Jože, Sela 61, Dobova,
spričevalo 1. letnika Srednje kovinarske šole
Krško, izdano leta 1985. gnf-280341
Markovič Slavko, Zenik 33, Sveti Jurij ob
Ščavnici, spričevalo o končani OŠ, št. 277,
šolsko leto 83/84. gnb-280670
Matjašič Simona, Rošpoh 10/d, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor – ekonomski tehnik, izdano
leta 1987. m-1243
Mavrič Sara, Gorenje polje 44, Deskle,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina – pomočnik vzgojiteljice, izdano
leta 2007. gnc-280319
Medved Ivica, Zagrebška cesta 11, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ v
Mariboru, izdano leta 1993. m-1225
Mihev Marko, Kidričeva 11, Sevnica,
diplomo Srednje šole Krško – oblikovalec
kovin, izdana leta 1984. gnj-280312
Milenković Boban, Kolezijska ulica 4,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja trgovska
šola v Ljubljani. gnm-280784
Milošević Sandra, Cankarjeva ulica 15,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Srednje trgovske šole, izdano leta 2002.
m-1238
Mir Olga, Ruperče 46/a, Malečnik,
diplomo Srednje trgovskle šole v Mariboru,
izdana leta 1987. m-1203
Ostrš Stanko, Koresova ulica 6, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Gustav Šilih
Maribor, izdano leta 1980. m-1237
Perhač Vlado, Mestni vrh 7, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske šole Ptuj, izdano leta 1984.
m-1224
Petek Anamarija, Cesta Toneta Tomšiča
11, Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra srednjih šol Jesenice – zdravstvena
usmeritev, izdano leta 1986. gnm-280309
Pihler Alojz, Bunčani 7, Veržej, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje železniške
prometne šole Maribor, izdano leta 1989.
m-1219
Placet Sabina, Partizanska 34, Radlje
ob Dravi, diplomo Srednje zdravstvene
šole – zdravstveni tehnik, izdana leta 1991.
gnk-280311
Plazar Davor, Budna vas 13, Šentjanž,
spričevalo poklicne mature Šolskega centra
Novo mesto – strojna šola, šolsko leto
2003/2004. gnr-280779
Podgoršek Jure, Grič 19, Ljubljana, preklic
dijaške izkaznice, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 109/2007. gnj-280462
Potisk Sibile, Rozmanova 4, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne
šole Maribor, izdano leta 1993 in 1994.
m-1232
Prelog Alojz, Zagojiči 30, Gorišnica,
zaključno spričevalo Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1977. m-1242
Resnik Tjaša, Cesta Andreja Bitenca
66, Ljubljana, spričevalo 1. letnika
Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta
2006. gnh-280339
Ribič Jasmina, Tuškova ulica 17, Maribor,
spričevalo o končani OŠ 8. razreda OŠ
Malečnik, izdano leta 2000. m-1241
Rizdal Marjan, Založe 19, Polzela,
spričevalo 5. letnika Poslovno komercialne
šole Celje, izdano leta 2002. gnv-280700
Robič Zima Ana, Hacquetova ulica 19,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 2007. gne-280417
Rojc Bojan, Ihan, Breznikova cesta
64, Ljubljana, indeks, št. 23070798,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gny-280697
Sigl Čobec Magda, Ivanuševa ulica 11,
Rogaška Slatina, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole v Celju, izdano
leta 1998. gnt-280727
Slak Terezija, Gubčeva 2, Trebnje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za blagovni promet Brežice – smer trgovec,
izdano leta 1976. gns-280328
Stojanovič Vladan, Podgorje 86, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
2001. gnx-280498
Šinigoj Špela, Bratovševa ploščad 31,
Ljubljana, indeks, št. 1898094, izdala FF v
Ljubljani. gnc-280469
Šmigoc Boštjan, Potiskova ulica 12,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1995. m-1217
Šubelj Manca, Gobarska pot 1, LjubljanaDobrunje, preklic študentske izkaznice,
objavljenega v Uradnem listu RS, št.
107/2007. gne-280792

Teran Jošt, Vrhovci, Cesta X/6, Ljubljana,
indeks, št. 18951152, izdala FF v Ljubljani.
gnj-280337
Tomanič Franc, Gerečja vas 1/c, Hajdina,
spričevalo o končani OŠ Hajdina, izdano
leta 1979. m-1209
Unuk Igor, Zg. Jablane 35, Ptuj, indeks,
št. 61127306, izdala FF v Mariboru.
m-1228
Vodovnik Suzana, Matke 80, Prebold,
spričevalo o zaključnem izpitu Poslovne
komercialne šole v Celju, izdano leta 2002.
gnq-280730
Volmut Gabrijela, Polana 31, Hoče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta 1998.
m-1236
Vukovič Tamara, I. tankovske brigade
6, Sežana, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Nova Gorica – Umetniška gimnazija
dramsko gledališka smer, izdano leta 2006.
gnv-280825
Zavadlal Bernarda, Majerji 3, Komen,
spričevalo Kmetijske živilske šole Nova
Gorica, šolsko leto 85/86. gnb-280695
Zehić Seudin, Orlova ulica 7, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
izdano leta 1987 do 1990. gnh-280414
Zimšek Peter, Pot k Trojici 8, Vrhnika,
indeks, izdala Srednja šola za pošto,
telefonijo in telekomunikacije v Ljubljani.
gnp-280781
Žavcer Iztok, Ul. Franca Trstenjaka 5,
Miklavž na Dravskem polju, obvestilo o
uspehu pri maturi, izdanega pri Državnem
izpitnem centru Ljubljana, leta 2002.
m-1218
Željko Erika, Ragovska ulica 12, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Novem mestu, izdano
leta 2000 in 2001. gnl-280735
Žitnik Mojca, Dornavska cesta 20, Ptuj,
indeks, št. 30029320, izdala Fakulteta za
zdravstvene vede Maribor. m-1245

Drugo preklicujejo
Banko Tamara, Pot v Rovca 8, Lukovica,
študentsko izkaznico, št. 21070002, izdala
FDV v Ljubljani. gnk-280461
Bartol Janez s.p. Bartol Transport, Hrib
95a, Loški Potok, hrvaško dovolilnico, št.
0004932. gnt-280777
Bizjak
Marjan,
Dolga
Poljana
61/a, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št.
63000140, izdala Fakulteta za računalništvo
v Ljubljani. gnl-280510
Boškovič Polka, Cahova 11, Ankaran –
Ankarano, delovno knjižico. gnb-280820
Božič Anja, Maroltova 16, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnd-280793
Brampočnik Tina, Tržaška 44, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdala Srednje šola
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani.
gnf-280791
Bučar Slavko, Volavlje 10, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem tečaju za nosilce
turistične dejavnosti na kmetiji, št. 35/03,
izdala SŠGT Ljubljana. gnb-280645
CGP, cestno in gradbeno podjetje, d.d.,
Ljubljanska cesta 47, Novo mesto, potrdilo
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence v
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cestnem prometu, št. 610161-DP, izdan 5. 5.
1998, na ime Jurečič Miran. gnb-280649
Čović Toma s.p., Polanškova ulica 11,
Ljubljana-Črnuče, izvod licence skupnosti,
št. 2810 za vozilo Iveco 65E, reg. oznaka
LJ P6-70H, z veljavnostjo do 7. 1. 2008 in
izvod licence skupnosti, št. 2810, za vozilo
Renault AF 420TI, reg. oznaka LJ Y3-15T.
gnr-280329
Deutschmann Janja, Kratka ulica 12,
Orehova vas, avtobusno karto, št. 1882,
izdana pri Veolia transport. m-1230
Dežman Tea, Cesta revolucije 1/b,
Jesenice, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gnt-280577
Egart Veronica, Bežigrad 18, Ljubljana,
delovno knjižico, izdana na ime Sulič
Veronika. gng-280340
Eiselt Gašper, Rakitna 317, Preserje,
delovno knjižico. gnw-280824
Ferk Alenka, Novo naselje 8, Ceršak,
delovno knjižico, reg. št. 2956. m-1207
Ferme Stanko s.p., Limovce 7, Trojane,
izvod nacionalne licence za vozilo Renault
z reg. št. CE V0 400, izdano 29. 1. 2003 do
29. 1. 2007. gnv-280725
Geisler Elvis, Betnavska 28, Maribor,
delovno knjižico, št. 12165. m-1221
Godnič Andrej, Komen 118/d, Komen,
študentsko izkaznico, št. 09990891,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet v
Portorožu. gnz-280321
Grabljić Jovo, Čanžekova ulica 44,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-280813
Grmek Marko, Pristava pri Višnji gori 15,
Višnja Gora, delovno knjižico. gnc-280794
Hozjan Ignac, Dolnja Bistrica 145,
Črenšovci, delovno knjižico, zap. št. 52, ser.
št. 44051, izdala UE Lendava. gnb-280320
Irgolič Dušan, Spodnje Dobrenje 51/b,
Pesnica pri Mariboru, potrdilo o preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
licenece, št. 614962. m-1214
Jamnišek Srečko, Trubarjeva cesta 61,
Ljubljana, orožni list, št. OL 000022925,
izdala UE Ljubljana. gnl-280460
Jančar Franc, Adamičeva cesta 1/b,
Grosuplje, orožni list, št. OL000010225,
izdala UE Grosuplje. gng-280815
Jelenko Irena, Novine 62, Šentilj v Slov.
goricah, delovno knjigo, reg. št. 3490.
m-1226
Karba Danijela, Črešnjevci 73, Gornja
Radgona, avtobusno mesečno vozovnico,
št. 1026, izdajatelj AP Murska Sobota.
gnx-280698
Kavšek Irena, Podmolniška cesta 44/a,
Podlehnik, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani.
gng-280790
Keilan Altagracia de la Cruz Reyes,
Vojkova 8, Solkan, delovno knjižico.
gne-280667
Kiyashchenko Svitlana, Letuš 114/c,
Braslovče, delovno knjižico, ser. št. 638099,
reg. št. 664. gng-280315
Kline Matjaž, Štrihovec 44/b, Šentilj v
Slov. goricah, službeno izkaznico, št. 1754
Vojaške policije. gnd-280743
Kokol Venčeslav s.p., Štekarjeva ul. 3,
Miklavž na Dravskem polju, izvod licence
skupnosti za tovorno vozilo MAN, reg. št.
MB L2-812, vezana na licenco, št. 3800 in
izvod nacionalne licence za tovorno vozilo
MAN, reg. št. MB L2-812, vezana na licenco,
št. 6842. gnv-280325
Kolbezen Mitja, Vinica 37, Vinica,
delovno knjižico, ser. št. A0304289, reg. št.
1267, izdala UE Črnomelj. gnf-280316
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Kramar Matej, Moste 11/N, Žirovnica,
študentsko izkaznico, št. 19401295,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gno-280782
Lisjak Tomaž, Krkavče 102, Šmarje,
študentsko izkaznico, št. 21040534, izdala
FDV v Ljubljani. gno-280332
Ljubi Leopold, Pot upora 14, Šentilj v
Slov. goricah, delovno knjižico, št. 5816.
m-1216
Lotrič Katarina, Gasilska ulica 19,
Škofljica,
študentsko
izkaznico,
št.
20201202, Pravna fakulteta. gnn-280333
Majcen Jože, V Murglah 191, Ljubljana,
delovno knjižico. gny-280822
Mandl Bojan, Radvanjska cesta 45,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 61200858,
izdala Pedagoška fakulteta. m-1229
Matisa MM, Marjan Matičevič s.p., Ratež
43 b, Brusnice, izvod licence, št. 6440 z
veljavnostjo do 7. 2. 2008 in izvod licence
skupnosti, št. 688 z veljavnostjo do 7. 2.
2008, za vozilo Mercedes Benz 1838LS,
reg. oznaka NM 87-77M. gnd-280318
Matošević Marijan, Planina 78/a, Planina,
delovno knjižico. gnh-280693
Mirković Borka, Preradovičeva 17,
Maribor, delovno knjižico. gnx-280323
Montero Jaime, Ul. 27. aprila 31,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
70070381, izdla FF v Ljubljani. gnx-280523
Mulec Alojz, Jareninska cesta 14, Šentilj
v Slov. goricah, delovno knjižico, ser. št.
0093961, reg. št. 8750, izdala UE Pesnica.
m-1223
Mušič Samir, Titova 22, Jesenice,
delovno knjižico. gnz-280696
Obran Miran, Moškanjci 65/a, Gorišnica,
delovno knjižico. gnc-280819
Omahna Maša, Imovica 10, Lukovica,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta
Plečnika v Ljubljani. gnh-280489
Ostrožnik Rijavec Tadeja, Trnovo
17, Trnovo pri Gorici, delovno knjižico.
gnc-280669
Podbrežnik Maja, Nova ulica 18, Šentilj
v Slov. goricah, študentsko izkaznico, št.
06010033, izdala Visoka šola za socialno
delo v Ljubljani. gnh-280789
Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja
pohištva, d.d., Aškerčeva ulica 7, 8250 Brežice, štampiljko z zaporedno številko 8. Ob32811/07
Pokleka Grad Aleksandra, Litijska
cesta 222, Ljubljana, delovno knjižico.
gnn-280783
Poljaktrans Iztok Poljak s.p., Na
hribih 16, Tolmin, hrvaške dovolilnice, št.
0004413, za mednarodni prevoz v in iz
tretjih držav, za tovorno vozilo z reg. oznako
GO K1-470 / C6-56 GO. gno-280661
Prelovšek Boris s.p., Vir, Gubčeva 12,
Domžale, izvod licence za tovorno vozilo
Iveco LJ U0-130, veljavnost od 20. 12. 2002
do 20. 12. 2007. gnf-280716
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Ramiz Meta, Tolsti vrh pri Ravnah na
Koroškem 116, Ravne na Koroškem,
delovno knjižico. gnf-280816
Rozman Mulej Nataša, Ul. F.
Benedičiča 10, Jesenice, delovno knjižico.
gne-280642
Savič Urška, Adamičeva 11, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnv-280575
Sitar Andreja, Hrastje 86/b, Maribor,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 109/07. gnu-280655
Sulcer Sebastjan, Čolnikov trg 9,
Benedikt, avtobusno vozovnico, št. 9161,
izdal Veolia transport. m-1234
Šajnović Katja, Tomšičeva cesta 10/b,
Velenje, študentsko izkaznico, št. 93424346,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo v Mariboru. m-1215
Šantl Lea, Zg. Žerjavci 58, Lenart v Slov.
goricah, vozno karto, št. 909, izdal Veolia.
m-1202
Štimec Tatjana, Vratja vas 16, Apače,
delovno knjižico. gni-280313
Štrakl Stanka, Zg. Velka 17, Zgornja
Velka, delovno knjigo, št. 27702. m-1222
Tišler Jožef, Gosposka 11, Maribor,
delovno knjižico, št. 21681. m-1231
Toplišek Alen, Parižljan 44/a, Braslovče,
študentsko izkaznico, št. 21070182, izdala
FDV v Ljubljani. gnx-280823
TP Intarzija, podjetje za zaposlovanje in
usposabljanje invalidov d.o.o., Aškerčeva
ulica 7, 8250 Brežice, preklicuje štampiljko
z zaporedno številko 7. Ob-32810/07
Transport Biro, Vlado Rojko s.p.,
Ljutomerska cesta 45, Gornja Radgona,
dovolilnico za prevoz blaga v BiH za
tretje države, koda 070, št. 1010018.
gnu-280701
Turk Samo, Heroja Šlandra 27, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81594890, izdala
EPF Maribor. m1201
Veček Dragica, Kolodvorska 17,
Pragersko,
potrdilo
o
opravljenem
strokovnem izpitu, izdano pri Ministrstvu
za zdravje, št. 132/D-32/86, leta 1986.
gng-280740
Veselko Pihler Marjana, Gajeva 12,
Maribor, delovno knjižico. m-1233
Vitez Nataša, Gaberje 4, Štanjel,
delovno knjižico z reg. št. 15535, izdala UE
Ajdovščina. gnw-280699
Yisel Amelia Cruz Veras, Vojkova 8,
Solkan, delovno knjižico. gnd-280643
Zapušek Branko, Pod graščino 11,
Slovenj Gradec, službeno izkaznico,
št. 013192, izdana pri MNZ Ljubljana.
gny-280672
Zapušek Branko, Pod graščino 11,
Slovenj Gradec, pooblastilo za nošenje
orožja, št. 6165, izdano pri Varnost Maribor.
gnu-280676
Zhmykmova Valerija, Vojkova 15, Celje,
delovno knjižico. gnu-280326
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TOMAŽ MARUŠIČ

SLOVENSKO SMUČARSKO PRAVO
IN VARNOST NA SMUČIŠČIH
Ilustracije: Miki Muster

Iz leta v leto narašča število nesreč na slovenskih smučiščih. V sezoni 2003/2004 so jih zabeležili 1294,
minulo smučarsko sezono pa že 1608, od tega 90 odstotkov na urejenih smučarskih progah in dobrih
5 odstotkov na vstopnih in izstopnih mestih žičniških naprav.
»Mar je treba končati smučarski dan v bolnišnici in šele na sodišču zvedeti, kdo je odgovoren za škodo,
ki je bila prizadejana v smučarski nezgodi,« se v uvodu knjige Slovensko smučarsko pravo in varnost
na smučiščih sprašuje avtor Tomaž Marušič.
Po opisu zgodovine razvoja smučarskega prava, avtor največ pozornosti namenja komentiranju predpisov
o varnosti na smučiščih in na žičniških napravah. K posameznim členom veljavnih zakonov dodaja tudi sodno
prakso slovenskih in tujih sodišč, tako da knjiga ponuja celovit pregled vsega, kar je povezano s smučanjem.
Na koncu knjige so zbrani vsi veljavni predpisi na tem področju, knjigo za zaključuje Strokovni kodeks učiteljev
in trenerjev smučanja Slovenije.
Izdajatelj knjige, ki naj bi, kakor je v predgovoru zapisala nekdanja tekmovalka dr. Katarina Zajc, prispevala
k izboljšanju varnosti na naših smučiščih, je Smučarska zveza Slovenije, založnik pa Založba Uradni list.
Knjigo dopolnjujejo ilustracije Mikija Mustra k dobro znanim 10 pravilom FIS, namenjenim redu na smučiščih.
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