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Leto XVIII

Javni razpisi
Št. 330-28/2008
Ob-7056/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska
cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
MKGP), na podlagi Uredbe o ukrepih za
prestrukturiranje pridelovalcev sladkorne
pese v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
62/08) (v nadaljevanju: Uredba), objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev iz naslova
izvajanja ukrepov prestrukturiranja
pridelovalcev sladkorne pese
v Republiki Sloveniji
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izvajanje naslednjih
ukrepov prestrukturiranja pridelovalcev
sladkorne pese v Republiki Sloveniji:
a) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
b) Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti ter podpora ustanavljanju in razvoju
mikropodjetij
Sredstva po tem javnem razpisu so namenjena kot pomoč kmetijskim gospodarstvom, ki so utrpela škodo zaradi prenehanja delovanja Tovarne sladkorja Ormož, d.d.
in so opustila pridelavo sladkorne pese za
predelavo v sladkor.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih
na javni razpis za dodeljevanje sredstev
iz naslova prestrukturiranja pridelovalcev
sladkorne pese v Republiki Sloveniji, znaša
5.800.543,50 EUR javnih sredstev.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano: PP 9257 Reforma sladkorja 07–
13 EU, v višini 5.800.543,50 EUR. Sredstva
se v celoti financirajo iz Začasnega sklada za prestrukturiranje industrije sladkorja
v Evropski skupnosti, ki je del Evropskega
kmetijskega jamstvenega sklada.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 100%.
Vse naložbe po tem razpisu, morajo biti
zaključene najkasneje do 30. 6. 2010.
II. Vlagatelji
II/1. Ukrep a) Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev
Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki
so v referenčnem letu 2006:
a) prejela predhodno plačilo za sladkor
ali
b) imela s Tovarno sladkorja Ormož, d.d.,
podpisano pogodbo o odkupu sladkorne
pese in niso prejela predhodnega plačila
za sladkor ter izpolnjujejo predpisane po-

goje za dodelitev sredstev po tem javnem
razpisu.
Kmetijska gospodarstva iz točke b) prejšnjega odstavka uveljavljajo velikost za površine, ki so jih imela zasejane s sladkorno
peso. K svoji vlogi morajo priložiti naslednja
dokazila, ki se nanašajo na referenčno leto
2006:
– setveni list za pridelovanje sladkorne
pese ali
– kopijo potrdila o opravljeni storitvi pobiranja sladkorne pese in
– seznam GERK-ov, na katerih so v referenčnem letu pridelovala sladkorno peso,
skupaj s površinami, zasajenimi s sladkorno
peso oziroma seznam parcel za kmetijska
gospodarstva, ki v letu 2006 še niso bila vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
Minimalna skupna površina, na kateri
je bila sladkorna pesa posejana, ne sme
biti manjša od 0,30 ha, hkrati pa mora biti
minimalna velikost posamezne parcele, na
kateri je bila sladkorna pesa posejana, najmanj 0,10 ha. Če vlagatelj iz točke b prejšnjega odstavka predloži dokazila, iz katerih
je razvidno, da površina presega površino iz
pogodbe, se v postopku določitve velikosti
zemljišč s sladkorno peso upošteva le površina, navedena v pogodbi.
II/2. Ukrep b) Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti ter podpora ustanavljanju in
razvoju mikropodjetij
Vlagatelji so podjetja, ki imajo ob oddaji
vloge dejavnost registrirano kot:
1. dopolnilno dejavnost na kmetiji,
2. samostojni podjetnik posameznik,
3. gospodarsko družbo ali
4. zadrugo.
Odgovorna oseba podjetja iz prejšnjega
odstavka je član kmetijskega gospodinjstva,
ki živi na naslovu kmetijskega gospodarstva
in izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev po tem javnem razpisu. Odgovorna oseba je nosilec dopolnilne dejavnosti
na kmetiji ali samostojni podjetnik posameznik, zakoniti zastopnik gospodarske družbe
ali zadruge.
Kmetijsko gospodinjstvo sestavljajo člani
kmečke družine, ki živijo na naslovu kmetijskega gospodarstva in sicer:
– nosilec kmetijske dejavnosti,
– njegovi potomci ali njegovi posvojenci in njihovi zakonci oziroma zunajzakonski
partnerji,
– njegovi vnuki oziroma potomci njegovih posvojencev in njihovi zakonci oziroma
zunajzakonski partnerji,
– njegov zakonec ali zunajzakonski part
ner,

– njegovi bratje in sestre ter njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji in njihovi
potomci,
– njegovi starši,
– njegovi stari starši,
– posvojitelj.
Kmetijsko gospodarstvo je moralo v referenčnem letu 2006:
a) prejeti predhodno plačilo za sladkor
ali
b) imeti s Tovarno sladkorja Ormož, d.d.,
podpisano pogodbo o odkupu sladkorne
pese in ni prejelo predhodnega plačila za
sladkor.
Kmetijska gospodarstva iz točke b) prejšnjega odstavka uveljavljajo velikost za površine, ki so jih imela zasejane s sladkorno
peso. K svoji vlogi morajo priložiti naslednja
dokazila, ki se nanašajo na referenčno leto
2006:
– setveni list za pridelovanje sladkorne
pese ali
– kopijo potrdila o opravljeni storitvi pobiranja sladkorne pese in
– seznam GERK-ov, na katerih so v referenčnem letu pridelovala sladkorno peso,
skupaj s površinami, zasajenimi s sladkorno
peso oziroma seznam parcel za kmetijska
gospodarstva, ki v letu 2006 še niso bila vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
Minimalna skupna površina, na kateri
je bila sladkorna pesa posejana, ne sme
biti manjša od 0,30 ha, hkrati pa mora biti
minimalna velikost posamezne parcele, na
kateri je bila sladkorna pesa posejana, najmanj 0,10 ha. Če vlagatelj iz točke b prejšnjega odstavka predloži dokazila, iz katerih
je razvidno, da površina presega površino iz
pogodbe, se v postopku določitve velikosti
zemljišč s sladkorno peso upošteva le površina, navedena v pogodbi.
III. Predmet podpore
III/1. Ukrep a) Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev
Podpore bodo dodeljene naložbam
v lastno primarno pridelavo kmetijskih pro
izvodov, ki jih opredeljuje priloga I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957
(11957E) (v nadaljnjem besedilu: priloga
I k pogodbi), vključno z naložbami, namenjenimi izvajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo. Z ukrepom se bodo podpirale
naložbe posameznih kmetijskih gospodarstev (individualne naložbe) in naložbe dveh
ali več kmetijskih gospodarstev, organiziranih v združenjih kmetijskih gospodarstev in
registriranih v skladu s predpisi, ki urejajo
gospodarske družbe ali zadruge. Seznam
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kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje priloga I k pogodbi in so upravičeni do podpor je objavljen na spletnih straneh www.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
Predmet podpore so naslednje naložbe
v lastno primarno kmetijsko proizvodnjo:
1. naložbe v hleve in pripadajočo opremo
za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke
za prirejo mleka, mesa in jajc;
2. naložbe v hleve in pripadajočo opremo za proizvodnjo, krmljenje in izločke za
nastanitev domačih živali, ki niso vključene
v okviru predhodne alineje;
3. naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo;
4. naložbe v druge objekte in pripadajočo
opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo kmetijskih proizvodov za trg, kamor spadata tudi ureditev nasadov trajnih rastlin na
področju vrtnin (šparglji, artičoke, ipd.), ter
ureditev drevesnic, trsnic oziroma matičnih
nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega materiala
kmetijskih rastlin, ter za neposredno prodajo
kmetijskih proizvodov na kmetijah in pripadajočo opremo;
5. naložbe v objekte in pripadajočo opremo za pridelavo medu in drugih čebeljih
proizvodov ter vzrejo čebeljih matic razen
opreme, ki se bo podpirala v okviru tehnične pomoči v sklopu podpor iz Programa
ukrepov na področju čebelarstva v Sloveniji
v letih 2008–2010;
6. naložbe v objekte in pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske mehanizacije,
namenjene za lastno primarno pridelavo na
kmetijskem gospodarstvu oziroma opravljanju storitev s kmetijsko mehanizacijo;
7. naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo opremo;
8. nakup kmetijske mehanizacije in strojne ter transportne opreme namenjene za
primarno kmetijsko pridelavo oziroma storitve s kmetijsko mehanizacijo, skladiščenje
in trženje kmetijskih proizvodov;
9. nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 10 odstotkov vrednosti celotne naložbe;
10. prva postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov in hmeljišč;
11. nakup in postavitev mrež proti toči;
12. naložbe v postavitev pašnikov in
obore za nadzorovano pašo domačih živali
in gojene divjadi;
13. naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del na kmetijskih gospodarstvih pri izvedenih komasacijah;
14. naložbe v namakalno infrastrukturo
na kmetijskih gospodarstvih, kamor spada
tudi namakalna oprema, ki lahko pomeni
samostojno naložbo in v gradnjo pripadajočih vodnih virov;
15. naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih.
Glede na obseg naložb bo podpora dodeljena:
– enostavnim naložbam, katerih skupna vrednost, vključno z DDV, ne presega
50.000 EUR, in
– zahtevnim naložbam, katerih skupna vrednost, vključno z DDV, presega
50.000 EUR.
III/2. Ukrep b) Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti ter podpora ustanavljanju in
razvoju mikropodjetij
Predmet podpore so naložbe v:
1. proizvodne dejavnosti, povezane
s tradicionalnim znanjem, kakor je opredeljeno v četrtem odstavku Priloge K Uredbi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05) in skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št. 69/07), Priloga I (v nadaljevanju: SKD
2008),
2. proizvodne dejavnosti, povezane s predelavo proizvodov, ki niso opredeljeni v prilogi
I k pogodbi in drugih nekmetijskih proizvodov,
skladno z SKD 2008, Področje C »Predelovalne dejavnosti«, razen Oddelek 10 »Pro
izvodnja živil«, 11 »Proizvodnja pijač« in 12
»Proizvodnja tobačnih izdelkov«,
3. pridobivanje energije iz obnovljivih virov na kmetiji za prodajo, skladno z SKD
2008, Področje D »Oskrba z električno energijo, plinom in paro«,
4. prodajne dejavnosti, povezane s pro
izvodnimi dejavnostmi (specializirane trgovine za prodajo pridelkov in izdelkov iz lastne
proizvodnje in z okoliških kmetij),
5. storitvene dejavnosti:
– turizem in sicer gostinske nastanitvene
dejavnosti (SKD 2008, Priloga I, oddelek
55), dejavnosti strežbe jedi in pijač (SKD
2008, Priloga I, oddelek 56) in druge negostinske dejavnosti, skladno z Uredbo o vrsti,
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št.
61/05),
– postavljanje ostrešij in krovska dela
(SKD 2008, Priloga I, razred 43.91, ob uporabi tradicionalnih materialov lesa, slame in
kamenja),
– računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
(SKD 2008, Priloga I, oddelek 62),
– druge informacijske dejavnosti (SKD
2008, Priloga I, oddelek 63),
– računovodske, knjigovodske dejavnosti; davčno svetovanje (SKD 2008, Priloga
I, oddelek 69,2),
– podjetniško in poslovno svetovanje
(SKD 2008, Priloga I, oddelek 70.22),
– izobraževanje (SKD 2008, Priloga I,
razred 85.10, 85.52 in 85.59),
– zdravstvo in socialno varstvo (SKD
2008, Priloga I, razred 86.21, 86.22, 86.23
in 86.90, oddelek 87 in 88),
– popravila računalnikov in izdelkov za
široko rabo (SKD 2008, Priloga I, oddelek
95).
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
IV/1. Ukrep a) Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev
Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti
izpolnjeni že ob vložitvi vloge, razen v primerih, ko je v nadaljnjem besedilu drugače
določeno.
IV/1.1. Splošni pogoji za dodelitev sredstev
1. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev sredstev na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije. Vlogi na posameznem obrazcu morajo biti priložene vse
priloge in dokazila, ki so navedena v obrazcu vloge in morajo biti medsebojno usklajeni, resnični in točni.
2. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev. Kolikor je vlagatelj kmetija, morajo biti v registru kmetijskih gospodarstev poleg nosilca
kmetije vpisani tudi drugi člani kmetije, ki
delajo na kmetiji.
3. Skladno z določili točke a) prvega
odstavka 26. člena Uredbe Sveta (ES) št.
1698/05/ES, mora naložba prispevati k izboljšanju splošne učinkovitosti kmetijskega
gospodarstva in sicer:

– Podpora bo namenjena le kmetijskim
gospodarstvom, ki že ob predložitvi vloge
ustvarijo primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na enoto vloženega dela. Kot primeren
bruto prihodek se šteje prihodek v višini
1 bruto minimalne plače na zaposlenega
v Republiki Sloveniji v letu 2006 v višini
6262 EUR. Če kmetijsko gospodarstvo mladega kmeta, ki je prejel podporo za prvi lastniški prevzem kmetije na podlagi predpisa,
ki določa ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007-2013, ob predložitvi vloge še
ne izvaja kmetijske dejavnosti, mora biti ta
pogoj glede gospodarske vitalnosti izpolnjen
najkasneje ob zaključku naložbe.
– Vrednost proizvodnje se bo prikazalo na dva načina in sicer z dejanskim
prihodkom v primeru vlagateljev, ki vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in
z pokritjem za ostale vlagatelje, ki ne vodijo
takšnega knjigovodstva.
– Izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva mora biti razvidno iz
prijavnega obrazca v primeru enostavnih
naložb (B. Podatki o naložbi, Poglavje IV.
Utemeljitev naložbe), oziroma iz poslovnega
načrta v primeru zahtevnih naložb (Poglavje
IV. Utemeljitev naložbe).
– Pri zahtevnih naložbah mora vlagatelj
s poslovnim načrtom dokazati tudi ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, da je
naložba ekonomsko upravičena, če je skupni finančni tok pozitiven. Poslovni načrt
mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so
objavljena na spletnih straneh MKGP in sicer za obdobje izvajanja naložbe in še vsaj
za nadaljnjih pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev.
– 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); najeta delovna sila (1 PDM); upokojenec (0,5 PDM); redno zaposlen izven kmetije (0,5 PDM); dijak ali študent (0,3 PDM);
druge osebe na kmetijskem gospodarstvu
(1 PDM). Pri izračunu občasno najete delovne sile se upošteva, da 1 PDM predstavlja
1.800 delovnih ur letno. Za drugo osebo
na kmetijskem gospodarstvu, ki uveljavlja
1 PDM se prizna oseba v aktivni življenjski
dobi, ki je zdravstveno zavarovana za opravljanje kmetijske dejavnosti.
4. Skladno z točko b) prvega odstavka
26. člena Uredbe Sveta 1698/05/ES, mora
biti naložba v skladu s standardi Skupnosti
s področja okolja, identifikacije in registracije
živali, zdravja ljudi, živali in rastlin in dobrega počutja živali, na katere se nanašajo
predpisane zahteve ravnanja iz Priloge 1
k Uredbi o predpisanih zahtevah ravnanja
ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih
pri kmetovanju (Uradni list RS, št. 21/05,
114/05, 76/06, 34/07 in 66/07), ki veljajo za
takšno naložbo:
– Pri naložbah, katerih namen je izpolnjevanje standardov Skupnosti, se podpora
lahko dodeli le naložbam za izpolnjevanje
novo uvedenega minimalnega standarda
Skupnosti za dobro počutje živali, ki je za
kmetijska gospodarstva postal obvezen
s 1. 1. 2007. V tem primeru se kmetijskim
gospodarstvom lahko zagotovi obdobje mi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
rovanja za uskladitev s standardom, ki pa ne
presega 36 mesecev od datuma s katerim je
postal standard za kmetijsko gospodarstvo
obvezen.
– Mladim kmetom, ki prejmejo podporo
za mladega kmeta v skladu s predpisom,
ki določa ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013, se podpora lahko dodeli tudi za naložbe za usposobitev za izpolnjevanje obstoječih standardov Skupnosti,
če so te naložbe opredeljene v poslovnem
načrtu. Obdobje mirovanja za izpolnitev
standardov ne sme preseči 36 mesecev od
datuma, ko je mladi kmet prvič lastniško
prevzel kmetijo.
– Seznam minimalnih standardov Skupnosti za posamezno vrsto navedenih naložb iz poglavja III/1. tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh: www.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
5. Kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih posebnih ciljev ukrepa:
– uvajanja novih proizvodov, tehnologij
ali proizvodnih izboljšav;
– usposobitve kmetijskih gospodarstev
za izpolnjevanje standardov Skupnosti za
izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu;
– stabilizacije dohodkov na kmetijskih
gospodarstvih.
6. Prispevek naložbe k izpolnjevanju navedenih posebnih ciljev ukrepa mora biti
razviden iz vloge pri enostavnih naložbah
oziroma iz poslovnega načrta pri zahtevnih
naložbah.
7. Vlagatelj ni upravičen do podpore za
naložbo v povečanje proizvodnje mleka, če
ne razpolaga s kvotami za tako povečano
proizvodnjo do dokončanja naložbe.
8. Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.
9. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (to je gospodarskih poslopij
in drugih zgradb ter objektov, namenjenih
za kmetijske namene ter nakup pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo oziroma napravo trajnih nasadov sadovnjakov
in hmeljišč ter ureditev pašnikov in obor za
nadzorovano pašo domačih živali oziroma
gojene divjadi), ki niso v njegovi lasti, potem
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– Vlagatelj mora imeti notarsko overjeno
pogodbo o najemu oziroma zakupu nepremičnine za obdobje najmanj 10 let po zaključku naložbe.
– Vlagatelj mora imeti notarsko overjeno
soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov, k naložbi.
– Določila predhodnih dveh alinej ne veljajo v primerih, ko je vlagatelj kmetija in so
lastniki oziroma solastniki nepremičnin družinski člani, ki delajo na kmetiji in so skupaj
z nosilcem kmetije člani iste kmetije.
10. Upravičenec je moral v tekočem
letu v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo
opravlja, v predpisanem roku posredovati na Agencijo izpolnjene osnovne obrazce
o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo),
kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov
kmetijske politike. V primeru, ko je vlagatelj
mladi kmet, ki je prejel podporo v skladu
z določili 22. člena Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 in je prevzel kmetijo v času izven
predpisanega roka iz prejšnjega stavka, se

ta pogoj nanaša na prejšnjega nosilca kmetijskega gospodarstva.
11. Če se vlagatelj v skladu s predpisi,
ki urejajo javna naročila šteje za naročnika,
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire dobavitelja izveden v skladu z navedenimi predpisi.
12. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev. Upravičenec se obveže, da bo
vsaj še 5 let od zadnjega izplačila sredstev, uporabljal naložbo, za katero so mu
bila dodeljena sredstva vsaj v obsegu, ki
ga je opredelil v vlogi oziroma s poslovnim
načrtom.
13. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz
priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidni:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
– ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis,
– predloženo dokazilo o vrednosti že
izvedenih del in stroškov ter popis del in
stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na
razpis, pri fazni gradnji.
14. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnje oziroma prenovo prostorov in nakup pripadajoče
opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za
druge namene, se bodo od vseh skupnih
stroškov nakupa, gradnje oziroma prenove
celotnega objekta (skupni prostori, streha,
fasada ipd.) kot upravičeni stroški priznali
le stroški v sorazmernem deležu glede na
neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori
zasedajo.
15. Vlagatelj mora najpozneje v 30 dneh
od izdaje odločbe o pravici do sredstev
začeti spremljati rezultate gospodarjenja
na kmetijskem gospodarstvu za primarno
kmetijsko pridelavo po evropski metodologiji
Farm Accountancy Data Network (v nadaljevanju: FADN) in zagotoviti obdelavo teh
podatkov. Obvezuje se tudi, da bo spremljal
rezultate gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji in zagotovil obdelavo teh podatkov
vsaj še pet obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa. Če
na kmetijskem gospodarstvu za primarno
kmetijsko pridelavo že spremljajo gospodarjenje na podlagi vodenja knjigovodstva po
dejanskih prihodkih in odhodkih, spremljanje
finančnih rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno.
16. Kolikor je vlagatelj pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, mora biti
registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, za katero uveljavlja podporo.
17. Kolikor je vlagatelj kmetija, se morajo vsi računi in dokazila o plačilih glasiti na
ime nosilca kmetije. Če je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetije
davčni zavezanec.
18. Vlagatelj mora imeti poravnane obveznosti do države oziroma ne sme biti
v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali postopku likvidacije.
19. Upravičenec mora izvesti naložbo
v celoti, kot jo je prikazal z vlogo oziroma
poslovnim načrtom. V primeru delne odobritve vloge mora vlagatelj zagotoviti lastna
sredstva ter naložbo navedeno v prijavnem
obrazcu oziroma poslovnem načrtu izvesti
v celoti.
20. Kolikor kmetija za naložbe uveljavlja
višji delež podpore iz naslova mladega kmeta, potem morajo biti izpolnjeni pogoji iz 22.
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člena Uredbe Sveta št. 1698/05/ES, navedena naložba pa mora biti načrtovana v poslovnem načrtu mladega kmeta, na podlagi
katerega je mladi kmet prejel podporo za
prevzem kmetije. Višje podpore bodo deležni tudi mladi kmetje, ki so prejeli pozitivne
odločbe iz naslova ukrepov podpor mladim
kmetom za prevzem kmetij, podprtih iz nacionalne sheme pomoči v letih 2005 in 2006,
vendar samo za tiste naložbe, ki so jih navedli v takratni vlogi za pridobitev sredstev,
in samo v obdobju prvih petih let od lastniškega prevzema kmetij.
IV/1.2. Specifični pogoji za dodelitev
sredstev
a) Nakup nove kmetijske mehanizacije in
strojne opreme
1. V primerih, ko je obstoječa kmetijska
mehanizacija in strojna oprema na kmetijskem gospodarstvu starejša od:
– 10 let za traktorje in ostale pogonske
ter transportne stroje,
– 8 let za traktorske priključke in ostalo opremo, kot tudi opremo namenjeno za
prevoz kmetijskih proizvodov, mora biti nova
mehanizacija in strojna oprema za 25%
zmogljivejša od obstoječe.
2. Pri nakupu kmetijske mehanizacije in
strojne opreme se upošteva maksimalne priznane vrednosti po seznamu kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je naveden
v razpisni dokumentaciji.
3. Kolikor vlagatelj uveljavlja podporo
za nakup kmetijske mehanizacije in strojne
opreme, ki je ni na predloženem seznamu,
mora pridobiti ponudbe najmanj treh različnih dobaviteljev, ki jih mora priložiti ob predložitvi zahtevka za izplačilo.
4. Za nakup transportne opreme namenjene lastni primarni kmetijski pridelavi se
upošteva samo transportna oprema, ki je na
seznamu kmetijske mehanizacije in strojne
opreme, ki je naveden v razpisni dokumentaciji.
b) Nakup kmetijskih zemljišč
1. Nakup kmetijskega zemljišča ne sme
predstavljati več kakor 10% skupnih opravičljivih stroškov celotne naložbe.
2. Upravičenec mora pridobiti potrdilo neodvisnega kvalificiranega cenilca, da
nabavna cena ne presega tržne vrednosti
kmetijskih zemljišč.
c) Prva postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov
1. V okviru prve postavitve oziroma prestrukturiranja sadovnjakov se priznajo naslednji stroški: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup in postavitev
ograj za zaščito pred divjadjo, opore, mrež
proti toči in sadik, stroški oskrbe (gnojenje in
varstvo rastlin) v prvem letu postavitve.
2. Za ekstenzivni travniški sadovnjak se
šteje vsak sadovnjak, za katerega so izpolnjeni pogoji, kot jih določa predpis, ki ureja ukrepe kmetijsko okoljskega programa
(KOP) iz PRP 2007–2013.
3. Kot prestrukturiranje sadovnjakov se
razume zamenjavo obstoječih sort s tržno
bolj primernimi sortami ali pa sprememba
tehnologije pridelave.
4. Kot tržno bolj primerne sorte se štejejo
sorte, ki so navedene v veljavnem sadnem
izboru Kmetijskega inštituta Slovenije oziroma sorte, kot jih določa predpis, ki ureja ukrepe kmetijsko okoljskega programa
(KOP) iz PRP 2007–2013, kadar gre za ekstenzivne travniške sadovnjake.
5. Upravičenec je upravičen do podpore
za prvo postavitev oziroma prestrukturiranje
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sadovnjakov tudi v primeru, da sadi sadno
vrsto, ki je ni v navedenem sadnem izboru,
če za to sorto pridobi pozitivno mnenje Kmetijskega inštituta Slovenije.
6. Pri naložbah v prestrukturiranje intenzivnih obstoječih sadovnjakov, se podpira
prestrukturiranje samo tistih nasadov, ki so
starejši od navedenih vrednosti:
– pečkarji: 16 let,
– koščičarji: 12 let,
– jagodičje: 15 let,
– lupinarji: 33 let.
7. Pri naložbah v prestrukturiranje ekstenzivnih travniških sadovnjakov se podpira
prestrukturiranje samo tistih nasadov ki so
starejši od navedenih vrednosti:
– slive: 30 let,
– jablane: 40 let,
– hruške: 50 let,
– mešani nasadi: 30 let.
8. Pogoj iz predhodnih dveh točk ne velja
v primeru, ko je prestrukturiranje obstoječih
sadovnjakov posledica naravne nesreče ali
izjemnih pojavov, ki se ne bodo sofinancirali
po drugih predpisih.
9. Ob zaključku naložbe mora biti sadovnjak, vključno s podatki o nasadu, v skladu
s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, vpisan v evidenco GERK v okviru registra kmetijskih gospodarstev.
10. Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi
postavitvi oziroma prestrukturiranju sadovnjakov v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja se prizna
samo v primeru, če nadzor nad opravljenim
delom izvede kmetijski svetovalec specialist
za sadjarstvo.
d) Prva postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč,
1. V okviru prve postavitve oziroma prestrukturiranja hmeljišč se priznajo naslednji
stroški: priprava zemljišča, (rušitvena dela,
zemeljska dela), prva postavitev oziroma
obnova obstoječe hmeljske žičnice, nakup
sadik, sajenje sadik ter oskrba nasada (gnojenje, varstvo rastlin, rez hmelja, napeljava
vodil ter napeljava poganjkov hmelja na vodila, okopavanje in namakanje) v prvem letu
postavitve nasada.
2. V primeru prve postavitve oziroma
prestrukturiranja je v proizvodna hmeljišča
v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja,
dovoljeno saditi certificirane sadike A, certificirane sadike B, standardne sadike in
sadike iz uradno pregledanih proizvodnih
hmeljišč, ki so pridelane v Republiki Sloveniji ter certificirane sadike A in certificirane
sadike B pridelane v drugi državi članici
Evropske unije. Za sadike hmelja pridelane
v Republiki Sloveniji mora biti izdano potrdilo o uradni potrditvi za certificirane sadike
A ali certificirane sadike B, potrdilo o pridelavi standardnih sadik za standardne sadike ali potrdilo o zdravstveni ustreznosti
proizvodnega hmeljišča za sadike iz uradno
pregledanega proizvodnega hmeljišča. Za
certificirane sadike A in certificirane sadike
B pridelane v drugi državi članici Evropske
unije mora biti izdan rastlinski potni list iz
katerega je razvidna kategorija sadik.

Izrazi uporabljeni v okviru podpor za prvo
postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč
imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v predpisu, ki ureja register kmetijskih gospodarstev,
predpisu, ki ureja evidenco pridelovalcev hmelja in predpisu, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja
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3. Kot prestrukturiranje hmeljišč se razume:
– zamenjava obstoječih sort hmelja s tržno bolj primernimi sortami hmelja, oziroma
– zamenjava obstoječega necertificiranega sadilnega materiala s sadilnim materialom, ki ga je dovoljeno saditi v proizvodna
hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja
trženje razmnoževalnega materiala in sadik
hmelja, oziroma
– izboljšanje obstoječe starostne strukture hmeljišč v obdelavi oziroma enot hmeljišča v obdelavi, oziroma
– sprememba tehnologije pridelave hmelja, oziroma
– zamenjava obstoječih lesenih ali betonskih hmeljskih žičnic zaradi zagotavljanja večje stabilnosti konstrukcije ali zaradi
spremembe tehnologije pridelave ali zaradi
poškodovanja žičnice kot posledice naravne
nesreče ali izjemnega pojava.
4. Kot tržno bolj primerne sorte hmelja
se štejejo sadike sort hmelja, ki jih je dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča v skladu
s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.
5. Za zamenjavo obstoječega necertificiranega sadilnega materiala se šteje zamenjavo necertificiranega sadilnega materiala posajenega pred letom 2003 s sadilnim
materialom, ki ga je dovoljeno saditi v pro
izvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki
ureja trženje razmnoževalnega materiala in
sadik hmelja.
6. Za izboljšanje obstoječe starostne
strukture hmeljišč v obdelavi oziroma enot
hmeljišča v obdelavi se šteje, če se obstoječi sadilni material, ki je starejši od vključno
12 let zamenja s sadilnim materialom, ki ga
je dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča
v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.
Obstoječi sadilni material je lahko mlajši od
12 let, če je prestrukturiranje posledica naravne nesreče ali izjemnih pojavov.
7. Ob spremembi tehnologije pridelave
hmelja se lahko v hmeljišča v obdelavi sadi
le sadilnim material, ki ga je dovoljeno saditi
v proizvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.
8. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki
je prejel sredstva za nakup certificiranih sadik A, pridelanih v Republiki Sloveniji, se je
z izjavo dolžan obvezati, da bo novi nasad
najmanj pet let po zasaditvi vzdrževal vsaj
kot standardni matični nasad in ga najmanj
pet let po zasaditvi sadik prijavljal v uradno potrditev vsaj standardnega matičnega
hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja
trženje razmnoževalnega materiala in sadik
hmelja.
9. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki
v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja,
sadi certificirane sadike B oziroma standardne sadike iz lastne pridelave, mora priložiti kopijo potrdila o potrditvi za certifikate
sadike B oziroma kopijo potrdila o pridelavi
standardnih sadik, ki jo je izdala ustrezna
institucija.
10. Nosilcu kmetijskega gospodarstva,
ki v skladu s predpisom, ki ureja trženje
razmnoževalnega materiala in sadik hmelja sadi sadike iz uradno pregledanega pro
izvodnega hmeljišča, se ne prizna stroškov
nabave sadilnega materiala. Ne glede na to,
pa mora nosilec kmetijskega gospodarstva

za te sadike priložiti potrdilo o zdravstveni
ustreznosti proizvodnega hmeljišča.
11. Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi
postavitvi oziroma prestrukturiranju hmeljišč
v obliki lastnega dela nosilca kmetijskega
gospodarstva in drugih polnoletnih članov
kmetije oziroma v obliki zagotavljanja lastnega materiala (leseni drogovi in lesena
sidra) se prizna samo v primeru, če nadzor
nad opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec specialist za hmeljarstvo oziroma
strokovni sodelavec specialist zaposlen na
Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
e) Postavitev pašnikov za nadzorovano
pašo domačih živali oziroma postavitev obor
za rejo gojene divjadi
1. Najnižja
obtežba
pašnika
je
0,5 GVŽ/ha kmetijskih površin na območju
celotne Slovenije, razen v kraškem območju
(v okviru Območij s posebnimi omejitvami,
v sklopu OMD območij 2. osi PRP 2007–
2013), kjer je lahko najnižja obtežba pašnika
0,3 GVŽ/ha kmetijskih površin.
2. Vlagatelj mora priložiti načrt pašnika
s tehničnimi rešitvami, popisom del in materiala, opisom tehnologije paše ter skico
pašnika na orto foto posnetku GERKa.
3. Kolikor se naložba nanaša na skupni
pašnik, mora biti skupni pašnik vpisan v registru skupnih pašnikov, ki ga vodi upravna
enota.
4. Kolikor se naložba za postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali
oziroma postavitev obor za rejo gojene divjad nanaša na pašnik, ki posega na gozdno
zemljišče, mora biti za to naložbo pridobljeno soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.
5. Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi
postavitvi pašnikov za nadzorovano pašo
domačih živali oziroma postavitev obor za
rejo gojene divjadi v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela
vlagatelja oziroma zagotavljanju lastnega
materiala, se prizna samo v primeru, če
nadzor nad opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec specialist za travništvo ali
živinorejo.
f) Naložbe v namakanje in izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih, v okviru izvedenih komasacij oziroma
komasacij, ki so v fazi izvedbe
1. Vsa agromelioracijska dela morajo biti
izvedena v skladu z veljavno zakonodajo.
2. Pridobljeno mora biti dovoljenje o operativni izvedbi komasacije, ki je postalo pravnomočno s 1. 1. 2000 ali kasneje.
3. Agromelioracijska dela morajo biti
skladna z potrjeno idejno zasnovo ureditve
komasacijskega območja.
4. Kadar gre za zamenjavo namakalne
opreme, mora nova oprema za namakanje zagotavljati 25% manjšo porabo vode
na enoto površine. Kolikor naložba v novo
opremo za namakanje terja tudi spremembo
obstoječega namakalnega sistema, se ti dodatni stroški priznajo le, če so v skladu s predloženim projektantskim predračunom.
g) Ureditev cestne in vodne infrastrukture, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih
1. V okviru tega ukrepa se podpira naložbe v izgradnjo ali obnovo cestne in vodne
oziroma vodovodne infrastrukture, ki leži na
območju kmetijskega gospodarstva.
2. Predmet podpore so naslednje vrste
naložb:
– Izgradnja ali obnova cestne in vodne
oziroma vodovodne infrastrukture, s kate-
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ro se kmetijsko gospodarstvo povezuje na
javno infrastrukturo. V takem primeru mora
upravičenec pridobiti soglasje upravljalca
javne ceste,
– Izgradnja ali obnova ostalih oblik cestne in vodne oziroma vodovodne infrastrukture, skladno s predpisom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov,
o pogojih za gradnjo enostavnih objektov
brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del,
ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, namenjenih za kmetijske namene.
3. Ne glede na določilo iz prve točke pa
se kot upravičeni strošek prizna tudi ureditev
cestne ali vodovodne infrastrukture, ki leži
na drugem kmetijskem gospodarstvu, kolikor je namenjena za služnostno rabo tega
kmetijskega gospodarstva, vendar pa pod
naslednjimi pogoji:
– pridobljeno mora biti soglasje lastnika
tega zemljišča in
– služnostna raba se mora vpisati v zemljiško knjigo oziroma mora biti podan predlog za vpis služnostne rabe v zemljiško
knjigo.
4. Kadar gre za naložbo v ureditev pitne
vode na planinah, ki so v zasebni lasti, mora
planina izpolnjevati pogoje, ki so določeni
v predpisu, ki ureja kmetijsko okoljski program, in se nanašajo na izvajanje planinske
paše.
5. Javne poti in ostala javna infrastruktura niso predmet podpore po tem ukrepu.
6. Kadar gre za naložbe v objekte iz
2. točke, za katere ni potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje (enostavni objekti), se
vlagatelju lahko prizna prispevek v naravi
v višini do 50% celotne priznane vrednosti
naložbe v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela nosilca kmetijskega gospodarstva in drugih članov kmetijskega gospodarstva oziroma zagotavljanju
lastnega materiala, vendar samo v primeru,
če je opravljen nadzor nad opravljenim delom. Nadzor nad opravljenim delom lahko
izvede kmetijski svetovalec specialist za živinorejo (gradnje), gradbeni projektant ali
cenilec gradbene stroke.
h) Naložbe v neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah
1. Do naložb v novogradnjo ali obnovo
objektov oziroma prostorov vključno s pripadajočo opremo namenjenih za neposredno
prodajo so upravičene le kmetije, ki prodajajo kmetijske proizvode iz lastne primarne
pridelave neposredno na eni izmed lokacij
kmetije.
i) Prispevki v naravi
1. Pri izvedbi naložbe se kot opravičljiv
strošek prizna tudi prispevke v naravi upravičenca in sicer nudenje blaga ali storitev,
za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto
z računi ali enakovrednimi dokumenti, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
– prispevki vključujejo zagotavljanje
opreme ali surovin ali neplačanega prostovoljnega dela,
– vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti.
2. V primeru lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela, se vrednost tega
dela opredeli ob upoštevanju porabljenega
časa ter običajne urne ali dnevne postavke
za opravljeno delo, po normativih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Ne glede na
to, pa se eni osebi ne prizna več kot 1.800 ur
lastnega dela v enem koledarskem letu.
3. Prispevki v naravi ne smejo presegati 50% vseh upravičenih stroškov, za tiste

naložbe, kjer se bo priznal prispevek v naravi. Ne glede na to, pa prispevek v naravi ne sme presegati z računi dokazljive
vrednosti.
4. Celotni prispevek v naravi se prizna
do tiste višine celotne priznane investicijske
vrednosti, kakor jo bodo opredelili tehnični
normativi za posamezno vrsto naložbe, ki
se nahajajo v razpisni dokumentaciji k temu
javnemu razpisu.
j) Naložbe na področju živinoreje
1. Kmetijsko gospodarstvo mora ob predložitvi vloge zagotoviti dovolj kmetijskih površin za porabo živalskih izločkov v skladu
z Uredbo o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 84/05 (v nadaljevanju: Uredba
o mejnih vrednostih) oziroma ima zagotovljen odkup izločkov rejnih živali. Obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju
z živinskimi gnojili ne sme presegati 170
kg letnega vnosa dušika oziroma preračun
v ustrezno obremenitev GVŽ/ha. Pri preračunu količine hranil v živinskih gnojilih, ki se
pridobijo na leto pri reji posamezne vrste
domačih živali se upošteva tabele iz Priloge
2 k Uredbi o mejnih vrednostih.
2. Kolikor
kmetijsko
gospodarstvo
z naložbo povečuje obseg živinorejske pro
izvodnje, mora vlagatelj zagotoviti, da ob
zaključku naložbe ne bo presegel obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju
z živinskimi gnojili v višini 170 kg letnega
vnosa dušika oziroma preračun v ustrezno
obremenitev GVŽ/ha.
3. Pri naložbi v novogradnjo ali obnovo
hlevov mora biti minimalna hlevska površina
za živali v skladu s tehnološkimi standardi
za posamezne kategorije žival in oblike reje
oziroma skladna s predpisi s področja zaščite rejnih živali.
k) Naložbe na področju pridelave medu
in ostalih čebeljih proizvodov ter vzreje čebeljih matic
1. Kadar gre za naložbe v vzrejo čebeljih
matic, mora imeti kmetijsko gospodarstvo
letno proizvodnjo vsaj 1500 čebeljih matic
avtohtone kranjske čebele ter registracijo za
vzrejevalca čebeljih matic avtohtone kranjske čebele v predhodnem letu.
2. Kadar gre za naložbe v postavitev stacionarnih objektov (čebelnjakov) mora imeti
čebelnjak kapaciteto za vsaj 20 proizvodnih
panjev.
3. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
kontejnerjev za prevoz čebeljih panjev, se
strošek nakupa ali lastne izdelave kontejnerjev šteje kot upravičen samo, če ima kontejner minimalno kapaciteto vsaj 12 panjev za
proizvodne čebelje družine.
4. Kadar gre za naložbe v nakup prikolic
za prevoz čebeljih panjev oziroma za čebeljo pašo prirejenih prevoznih sredstev, se
strošek nakupa šteje kot upravičen samo,
če ima prikolica oziroma navedeno prevozno sredstvo nosilnost nad 1000 kg.
5. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
plemenilnikov, se strošek nakupa ali lastne
izdelave plemenilnikov šteje kot upravičen
samo, če ima plemenilnik površino večjo
od 2.000 cm2.
6. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
čebeljih panjev, se strošek nakupa ali lastne
izdelave čebeljih panjev šteje kot upravičen
samo, če ima AŽ panj vsaj 22 satov, oziroma če ima nakladni panj vsaj 30 satov. Do
podpore v nakup čebeljih panjev so upravičena samo kmetijska gospodarstva, ki imajo
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ob predložitve vloge v lasti vsaj 40 čebeljih
družin.
7. Strošek lastne izdelave čebeljih panjev, plemenilnikov in kontejnerjev za prevoz čebeljih panjev se šteje kot upravičen
samo, če ima vlagatelj, ki jih je izdelal, pridobljeno kmetijsko ali sorodno agroživilsko
izobrazbo oziroma ima pridobljen certifikat
NPK za čebelarja.
8. Upravičenec mora imeti registrirane
vse čebelje družine v skladu s predpisano
zakonodajo.
l) Naložbe na področju rastlinske pridelave.
1. Kadar gre za naložbe na področju pridelave semena in semenskega materiala
kmetijskih rastlin se podpirajo samo naložbe
v pridelavo certificiranega semena in semenskega materiala kmetijskih rastlin.
2. Pri naložbah v rastlinsko pridelavo,
morajo biti upoštevani vsi predpisi s področja fito sanitarnega varstva kmetijskih
rastlin.
3. V okviru prve postavitve nasadov
trajnih rastlin na področju vrtnin (šparglji,
artičoke, ipd.), se priznajo naslednji stroški: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup sadik, stroški sajenja ter
oskrbe (gnojenje in varstvo rastlin) v prvem
letu postavitve špargljišča oziroma nasada
artičok.
4. V okviru ureditve drevesnic, trsnic
oziroma matičnih nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega materiala kmetijskih rastlin, se
priznajo naslednji stroški: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup
in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo,
opore, mrež proti toči in sadik matičnjakov,
stroški oskrbe (gnojenje in varstvo matičnjakov) v prvem letu ureditve.
5. Vlagatelj mora priložiti načrt prve postavitve nasadov trajnih rastlin na področju
vrtnin (šparglji, artičoke, ipd.) oziroma načrt
ureditve drevesnic, trsnic oziroma matičnih
nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega materala
kmetijskih rastlin, s tehničnimi rešitvami, popisom del in materiala, ter skico nasadov na
orto foto posnetku GERKa.
6. Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi
postavitvi nasadov trajnih rastlin na področju
vrtnin (šparglji, artičoke, ipd.) oziroma pri
ureditvi drevesnic, trsnic oziroma matičnih
nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega materiala
kmetijskih rastlin, v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja oziroma zagotavljanju lastnega materiala, se prizna samo v primeru, če nadzor nad
opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec specialist za vrtnarstvo, sadjarstvo ali
vinogradništvo.
IV/2. Ukrep b) Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti ter podpora ustanavljanju in
razvoju mikropodjetij
Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti
izpolnjeni že ob vložitvi vloge, razen v primerih, ko je v nadaljnjem besedilu drugače
določeno.
IV/2.1. Splošni pogoji za dodelitev sredstev
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev 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.
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2. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev.
3. Vlagatelj mora biti registriran v skladu
s prvim odstavkom podpoglavja II/2 tega
javnega razpisa.
4. Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno
investicijsko-tehnično dokumentacijo s podrobnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki ga pripravi odgovorni projektant,
ter vsa dovoljenja za naložbo. Gradbena in
obrtniška dela morajo biti izvedena v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in
varstvo okolja.
5. Vlagatelj mora zagotavljati ohranitev
oziroma povečanje števila delovnih mest.
6. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin, ki niso v njegovi lasti, potem morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– Vlagatelj mora imeti notarsko overjeno
pogodbo o najemu oziroma zakupu nepremičnine za obdobje najmanj 10 let po zaključku naložbe.
– Vlagatelj mora imeti notarsko overjeno
soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov, k naložbi.
7. Vlagatelj mora imeti poravnane obveznosti do države oziroma ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
8. Odgovorna oseba mora imeti prijavljeno stalno bivališče na naslovu kmetijskega
gospodarstva.
9. Vlagatelj mora imeti izdelan 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. Poslovni načrt mora izkazati ekonomsko upravičenost naložbe (interna stopnja
donosnosti mora biti pozitivna). Za presojo
poslovnega načrta je mogoče najeti zunanjega strokovnjaka.
10. Naložba se mora izvesti izven naselij
s statusom mesta v skladu s sklepoma državnega zbora in vlade, ki sta dostopna na
spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/.
11. 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/ES (manj kot 10 zaposlenih
in manj kot 2.000.000 EUR prometa), ki je
dostopno na spletni strani MKGP.
12. 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).
IV/2.2. Specifični pogoji za dodelitev
sredstev
1. Naložbe, katerih skupna vrednost,
to je vrednost, ki vključuje DDV, ob prijavi ne presega 50.000 EUR, se štejejo kot
enostavnejše naložbe, zahtevne naložbe
pa so naložbe katerih skupna vrednost,
to je vrednost, ki vključuje DDV, 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/.
2. Pri naložbah v obnovljive vire energije,
vrednost naložbe ob prijavi ne sme preseči
480.000 EUR.
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3. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za dokončanje naložbe, morata biti iz priložene investicijsko tehnične
dokumentacije razvidna:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
– pri fazni gradnji natančen popis že izvedenih dejavnosti in vrednosti že izvedenih
del, ki jih potrdi pooblaščen projektant ali
nadzornik.
4. Kadar gre za naložbe v gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki so
ali bodo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov
gradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada ipd.) kot
upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo.
5. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v storitve vzgoje in
varstva otrok, mora ob dokončanju naložbe
izpolnjevati pogoje za vpis v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport.
6. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe za izvajanje socialnovarstvene storitve za starostnike ali invalide,
mora:
– najkasneje do dokončanja naložbe izpolnjevati predpisane pogoje za opravljanje
teh storitev v skladu s predpisi, ki urejajo
socialno varstvo, in
– pridobiti pozitivno mnenje Socialne
zbornice Slovenije za predviden program
izvajanja storitve.
7. Obveznosti upravičenca:
– 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,
– naložba mora biti končana pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Kot
dokončanje naložbe se pri gradnji šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev opreme v opravljanje dejavnosti,
– voditi poslovne knjige in o poslovnih
rezultatih in doseganju ciljev poročati ARSKTRP vsaj še pet let po dokončanju naložbe,
– po dokončanju naložbe mora zagotavljati ohranitev oziroma povečanje števila
delovnih mest oziroma zagotoviti vsaj eno
delovno mesto. Kmetija mora zagotoviti vsaj
eno polno delovno moč,
– pri izračunu obsega dela se upošteva,
da za eno polno delovno moč 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 (1
PDM), kmečka gospodinja (1PDM), stalno
najeta delovna sila (1PDM), upokojenec (0,2
PDM); redno zaposlen izven kmetije (0,5
PDM), dijak ali študent (0,2 PDM), druge
osebe (0,5 PDM).
V. Upravičeni stroški
V/1. Ukrep a) Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev
1. Upravičeni stroški za naložbe v okviru
tega ukrepa so:
– stroški nakupa, novogradnje ali obnove
nepremičnin, to je gospodarskih poslopij in
drugih zgradb ter objektov, namenjenih za
kmetijske namene, nakup pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, nakup pripadajoče računalniške programske in strojne
opreme ter stroški novogradnje ali obnove

cestne in vodne oziroma vodovodne infrastrukture na kmetijskem gospodarstvu ter
nakup pripadajoče opreme;
– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih stroški dobave gotovih elementov
(nakup in prevoz) prevoza in njihove montaže ali stroški izvedbe del na mestu samem
(stroški materiala, transporta in opravljenih
del);
– pri nakupu opreme tudi stroški, povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces;
– nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme namenjene za primarno kmetijsko pridelavo oziroma opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo ter
skladiščenje in trženje kmetijskih proizvodov
in opreme, nakup računalniške programske
opreme ter stroški povezani z vključitvijo
opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme in neposredni stroški
izobraževanja);
– nakup kmetijskih zemljišč;
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja sadovnjakov in hmeljišč;
– nakup in postavitev zavarovanih prostorov;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– stroški prve ureditve nasadov trajnih
rastlin na področju vrtnin (šparglji, artičoke,
ipd.) ter stroški ureditve drevesnic, trsnic
oziroma ureditve drevesnic, trsnic oziroma
matičnih nasadov na področju pridelave
okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega materala kmetijskih rastlin;
– stroški postavitve pašnikov, nakup materiala in pripadajoče opreme za nadzorovano pašo domačih živali oziroma stroški
postavitve obor, nakup materiala in pripadajoče opreme za rejo gojene divjadi;
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
na kmetijskem gospodarstvu,
– nakup namakalne opreme;
– prispevek v naravi;
– stroški povezani z vodenjem kmetijskega gospodarstva in nakupom pripadajoče
računalniške programske in strojne opreme;
– splošni stroški za izvedbo naložbe, ki
so neposredno povezani z izvajanjem naložbe, v deležu do 15% upravičenih stroškov
naložbe iz naslova tega ukrepa.
2. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki nastanejo v obdobju od 1. 1. 2007
do 30. 6. 2010. Če je naložba začeta pred
1. 1. 2007, se priznajo stroški, nastali po
1. 1. 2007. Splošni stroški iz zadnje alineje
1. točke poglavja V/1 so lahko nastali tudi
med 1. 1. 2002 in 1. 1. 2007.
3. Kot ena naložba se štejejo vsi istovrstni upravičeni izdatki, ki se nanašajo na
isto točko v seznamu naložb iz poglavja III.
predmet podpore javnega razpisa.
4. Do nakupa nepremičnin iz prve alineje
prve točke tega podpoglavja, razen nakupa
kmetijskih zemljišč, so upravičeni le mladi
kmetje, ki so nakup nepremičnine opredelili v poslovnem načrtu v vlogi za pridobitev
pomoči za prvi lastniški prevzem kmetije na
podlagi predpisa, ki določa ukrepe 1., 3. in
4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013. Nakup
nepremičnin se šteje kot upravičen strošek
samo, če nakupna cena nepremičnine ne
presega njene tržne vrednosti. Kadar se
nakup nepremičnine nanaša na gospodarsko poslopje oziroma objekt namenjen za
izvajanje kmetijske dejavnosti, se kot zgornja priznana vrednost nakupa in morebitne
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adaptacije tega objekta šteje vrednost, ki
velja za novogradnjo tega objekta.
5. Kot začetek izvedbe naložbe se šteje
prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev
(sklenitev katere koli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del).
6. Kot dokončanje naložbe se štejejo:
– uporabno dovoljenje oziroma vključitev
naložbe v uporabo,
– vključitev kmetijske mehanizacije ali
strojne in transportne opreme v proizvodni
proces,
– vpis nasadov sadovnjakov oziroma
hmeljišč in čebeljih družin v ustrezne registre,
– vpis oziroma predlog za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo.
7. Kot kmetijska mehanizacija se štejejo vsi stroji in naprave, ki so namenjene
primarni pridelavi kmetijskih proizvodov
oziroma so namenjene opravljanju storitev
za namen primarne pridelave kmetijskih pro
izvodov in so v okviru SKD 2008, Priloga I,
vključeni v okviru oddelka 28.3 »Kmetijski in
gozdarski stroji«.
8. Podpore se ne dodelijo za naslednje
izdatke:
– DDV,
– obresti za dolgove,
– nakup kmetijskega zemljišča, katerega strošek presega 10% vseh upravičenih
izdatkov celotne naložbe,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, nakup prevoznih sredstev razenopreme
(prikolic) za prevoz živali,
– stroške tekočega poslovanja pri opravljanju dejavnosti (stroški vzdrževanja in
najema, itd),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije.
9. Do podpore niso upravičene naslednje
vrste naložb:
– nakupi pravic kmetijske proizvodnje,
– nakup živali,
– nakup enoletnih rastlin in njihovo sajenje,
– naložbe na ravni trgovine zunaj dejavnosti, ki so predmet podpore po tem javnem
razpisu,
– nakup rabljene opreme in rabljene
kmetijske mehanizacije,
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov po potrjenih programih
organizacij pridelovalcev, kot jih določajo
uredbe, ki urejajo tržne rede,
– naložbe, ki spadajo v okvir ukrepov za
podporo raziskovalnih projektov, ukrepov za
promocijo kmetijskih proizvodov ali ukrepov
za preprečevanje bolezni živali,
– preproste nadomestne naložbe.
Kot preproste nadomestne naložbe se
štejejo naložbe, ki preprosto nadomestijo
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. Kot temeljno spreminjanje vključene narave proizvodnje ali tehnologije
se šteje tudi zamenjava azbestne strešne
kritine z okolju bolj prijazno kritino. Za nadomestno naložbo se ne štejeta popolno
rušenje najmanj 30 let starega kmetijskega
poslopja in nadomestitev s posodobljenim
poslopjem ali popolna prenova kmetijskega poslopja. Prenova se šteje za popolno,
kadar stroški zanjo dosežejo najmanj 50%
vrednosti nove stavbe.

V/2. Ukrep b) Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in podpora ustanavljanju in
razvoju mikropodjetij
1. Upravičeni stroški za naložbe v okviru
tega ukrepa 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 kraju samem (stroški materiala,
prevoza in opravljenih del),
– posebno usposabljanje za opravljanje
dejavnosti,
– nakup nove opreme za namen iz tega
ukrepa, vključno z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in računalniško programsko opremo. Med upravičene stroške
spadajo še stroški, povezani z vključitvijo
opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme),
– splošni stroški, kot so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, povezani s pripravo in izvedbo projektov, ki lahko
pomenijo vrednost v deležu do 10 odstotkov
skupne priznane vrednosti naložbe.
2. Upravičeni stroški naložbe so samo
stroški, nastali od datuma izdaje odločbe
o dodelitvi sredstev do 30. 6. 2010. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti
upravičenca na račun morebitnih dodeljenih
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
3. Ne glede na določbo iz prejšnje točke
so upravičeni splošni stroški lahko nastali
pred datumom izdaje odločbe o dodelitvi
sredstev, vendar samo od 1. 1. 2007 dalje.
4. V primeru pravnih oseb in samostojnih
podjetnikov posameznikov so do sredstev
upravičene naložbe za opravljanje dejavnosti, razvrščene v področja, oddelke, skupine
in razrede po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS,skladno z določili III/2.
5. Podpore se ne dodelijo za:
– vavčersko svetovanje,
– nakup patentiranih pravic, know-howa,
licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
– naložbe v raziskave in razvoj pro
izvodov,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– prevozna in transportna sredstva,
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najema, itd),
– bančne stroške in stroške poroštev,
– nakup rabljene opreme,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme,
– nakup gradbene mehanizacije,
– naložbe v prostore za zasebno rabo,
– podjetja v sektorjih ribištva in ribogojstva ter premogovništva,
– predelavo živil, katerih surovina so
kmetijski proizvodi.
6. Do podpore niso upravičeni vlagatelji:
– ki so v težavah:
a) v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
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dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
b) v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci,
c) podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da nepremičnine, na katerih se izvaja
naložba, niso predmet sklepa o izvršbi na
nepremičnino,
– ki imajo neporavnane obveznosti do
države.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
VI/1 Ukrep a) Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev. Struktura financiranja
je sledeča: od 40% do 60% se zagotovi
iz javnih virov, od 40% do 60% zagotovi
vlagatelj.
2. Najvišja stopnja pomoči znaša do
vključno 40% priznane vrednosti naložbe.
3. Kadar upravičenec uveljavlja višji delež pomoči za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki so na območjih iz člena 36(a)(i), (ii)
in (iii) Uredbe Sveta št. 1698/05/ES, delež
sofinanciranja znaša do vključno 50% priznane vrednosti naložbe.
4. Kadar upravičenec uveljavlja podporo za naložbe iz naslova mladega kmeta
v skladu s predpisom, ki določa ukrepe 1.,
3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013,
delež sofinanciranja znaša do vključno 60%
priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki se nahajajo na območjih iz člena 36(a)(i), (ii) in (iii) Uredbe
Sveta št. 1698/05/ES oziroma do vključno
50% priznane vrednosti naložbe, kadar gre
za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki se
nahajajo izven območij iz člena 36(a)(i), (ii)
in (iii) Uredbe Sveta št. 1698/05/ES.
5. Najmanjši znesek dodeljene podpore je 3.500 EUR na vlogo, najvišji znesek
dodeljene pomoči znaša 200.000 EUR na
vlogo. Kmetijsko gospodarstvo lahko v celotnem programskem obdobju 2007-2011 iz
naslova tega ukrepa pridobi največ 200.000
EUR podpore.
6. Ne glede na določila predhodne točke,
so najvišji zneski dodeljene podpore omejeni tudi glede na velikostni razred priznanih
kmetijskih zemljišč v ha, ki so jih imela kmetijska gospodarstva zasejane s sladkorno
peso v letu 2006, ter skupna višina razpoložljivih sredstev po posameznih skupinah
velikostnih razredov in sicer:
– do vključno 2,99 ha: 580.054 EUR, posamezen prejemnik lahko pridobi maksimalno 10.000 EUR javnih sredstev (sklop 1),
– od 3,00 ha do vključno 7,99 ha:
1.450.136 EUR, posamezen prejemnik lahko pridobi maksimalno 25.000 EUR javnih
sredstev (sklop 2),
– od 8,00 ha do vključno 49,99 ha:
2.320.217,50 EUR, posamezen prejemnik
lahko pridobi maksimalno 66.000 EUR javnih sredstev (sklop 3),
– od več kot 50,00 ha: 1.450.136 EUR,
posamezen prejemnik lahko pridobi maksimalno 200.000 EUR javnih sredstev
(sklop 4).
7. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upošteva najvišja prizna-
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na vrednost na enoto upravičenega stroška za posamezno vrsto naložbe. Seznam
najvišjih priznanih vrednosti za posamezno
vrsto naložbe se nahaja v razpisni dokumentaciji k temu javnemu razpisu.
8. V primerih, ko za posamezne vrste
naložb niso opredeljene najvišje priznane
vrednosti na enoto, mora vlagatelj pridobiti vsaj tri ponudbe različnih dobaviteljev
oziroma izvajalcev del, ki jih mora priložiti
zahtevku za izplačilo.
9. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev.
Zahtevku mora upravičenec priložiti izvirnike
računov z izvirniki dokazili o njihovem plačilu
in začasno oziroma končno gradbeno situacijo v primeru gradbenih del, ki jo potrdita
pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec
z izvirniki dokazili o njihovem plačilu, ter
poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše
upravičenec.
VI/2 Ukrep »Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti ter podpora ustanavljanju in
razvoju mikropodjetij«
1. Sredstva se dodeljujejo na podlagi
pravila de minimis. Struktura financiranja je
naslednja:
– 50 odstotkov upravičenih izdatkov se
zagotovi iz javnih virov,
– 50 odstotkov upravičenih izdatkov zagotovi upravičenec.
2. Najvišja stopnja pomoči znaša 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe. Najnižji
dodeljeni znesek pomoči je 3.500 EUR na
upravičenca. Upravičenec lahko v programskem obdobju pridobi največ do 200.000
EUR.
3. Ne glede na določila predhodne točke,
so najvišji zneski dodeljene podpore omejeni tudi glede na velikostni razred priznanih
kmetijskih zemljišč v ha, ki so jih imela kmetijska gospodarstva zasejane s sladkorno
peso v letu 2006, ter skupna višina razpoložljivih sredstev po posameznih skupinah
velikostnih razredov in sicer:
– do vključno 2,99 ha: 580.054 EUR, posamezen prejemnik lahko pridobi maksimalno 10.000 EUR javnih sredstev (sklop 1),
– od 3,00 ha do vključno 7,99 ha:
1.450.136 EUR, posamezen prejemnik lahko pridobi maksimalno 25.000 EUR javnih
sredstev (sklop 2),
– od 8,00 ha do vključno 49,99 ha:
2.320.217,50 EUR, posamezen prejemnik
lahko pridobi maksimalno 66.000 EUR javnih sredstev (sklop 3),
– od več kot 50,00 ha: 1.450.136 EUR,
posamezen prejemnik lahko pridobi maksimalno 200.000 EUR javnih sredstev
(sklop 4).
4. Za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo de minimis prejemati druge
pomoči, če bi lahko bile s takim združevanjem presežene predpisane intenzivnosti
pomoči.
5. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev.
Zahtevku mora upravičenec priložiti izvirnike
računov z izvirniki dokazil o njihovem plačilu
in končno gradbeno situacijo, ki jo potrdita
pooblaščeni nadzorni organi in upravičenec
(pri večjih gradbenih delih), z izvirniki dokazil
o njihovem plačilu ter poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec.
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VII. Skupne določbe
1. Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste dejavnosti ali naložbe znotraj posamezne vloge samo iz enega ukrepa po tem
javnem razpisu.
2. Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
sredstva Evropske unije ali javna sredstva
Republike Slovenije.
3. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
4. Projekt mora biti končan pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Kadar gre za ukrep a) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev lahko vlagatelj v primeru
zahtevnih naložb vloži največ dva zahtevka,
v primeru enostavnih naložb pa samo en
zahtevek za izplačilo sredstev. Pri ukrepu
b) Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
ter podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij, vlagatelj lahko vloži samo 1 zahtevek za plačilo sredstev, ne glede na obseg
naložb.
5. Kadar vlagatelj vlaga dva zahtevka,
mora posamezni zahtevek zajemati posamezen predmet podpore v celoti in mora
predložiti ustrezna dokazila, ki se zahtevajo
glede zaključka tega dela naložbe.
6. Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po tem javnem razpisu prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj naslednjih
pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe
ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju
z namenom dodeljenih sredstev, sicer mora
prejeta sredstva vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7. Prejemnik sredstev mora na zahtevo
ARSKTRP poročati še pet let po prejemu
sredstev.
8. Prejemniki sredstev (ime in priimek
oziroma ime podjetja), opis dejavnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev se objavijo na spletni strani MKGP.
9. Upravičenec mora imeti za nakazilo
dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
10. Upravičenec je dolžan omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom.
11. Upravičenec je dolžan investicijo
ustrezno označiti z obrazložitveno tablo
oziroma namesti nalepke, ki označujejo, da
je bil projekt financiran iz Začasnega sklada za prestrukturiranje industrije sladkorja
v Evropski skupnosti. Podrobnejši pogoji za
označevanje so določeni v Priročniku za
obveščanje javnosti in označevanju projektov, ki je dosegljiv na spletni strani: www.
mkgp.gov.si.
12. Prejemniki sredstev, ki so pridobili
sredstva na podlagi tega javnega razpisa,
morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga
za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet
let od dneva zadnjega izplačila sredstev.
13. Prejemnik sredstev, pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito,
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, jih
porabil nenamensko oziroma del ni opravil
v skladu z obveznostmi ali določili Uredbe
in tega javnega razpisa, mora vrniti vsa že

pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
14. 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, ki začnejo teči od dneva izplačila
do dneva vračila.
15. Ne glede na določila 13. točke tega
poglavja, prejemnik sredstev ni dolžan vrniti vseh že pridobljenih sredstev, kadar gre
za naslednje primere višje sile ali izrednih
okoliščin:
– smrt prejemnika sredstev,
– dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo,
– 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
živino upravičenca.
16. 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.
17. V skladu z Uredbo 968/06/ES se
upravičencem sredstva izplačujejo dvakrat
letno, in sicer marca in septembra za tekoče
leto, zadnjič v mesecu septembru 2010.
18. Upravičenci morajo zahtevke poslati
na ARSKTRP:
– za izplačila v mesecu marcu od 1. 8. do
31. 12. v tekočem letu in
– za izplačila v mesecu septembru od
1. 1. do 31. 7. v tekočem letu
19. Upravičenec lahko ob zamudi zaradi objektivnih razlogov zahtevek ponovno
vloži v rokih, ki veljajo za izplačila za naslednje mesečno obdobje, če je za to pridobil soglasje ARSKTRP. Zahtevki vloženi po
31. 7. 2010, se zavržejo.
IIIV. Merila za ocenjevanje vlog
V primeru naložb v ukrep a) »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev«, se odobrijo vse vloge, ki so popolne, vsebinsko
ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev sredstev.
V primeru naložb v ukrep b) Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti ter podpora
ustanavljanju in razvoju mikropodjetij, bo
vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga
ocenjena na podlagi meril. Pri določitvi meril
se upoštevajo naslednja načela:
1. Sedež podjetje je na kmetiji
– ekonomski vidik
– družbeno socialni vidik upravičenca.
2. Sedež podjetja je izven kmetije
– razvojna ogroženost
– ekonomski vidik
– družbeno socialni vidik upravičenca.
Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog
za ukrep b) Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti ter podpora ustanavljanju in razvoju
mikropodjetij
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1. Sedež podjetja je na kmetiji

1.

Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Merila – sklop in podsklopi
Ekonomski vidik
– 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

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

– Območja (občine) z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki
Sloveniji:
5 točk – območje A
3 točke – območje B
1 točko – območje C
Družbeno socialni vidik upravičenca
– Starost odgovorne osebe:
10 točk – odgovorna oseba je oziroma bo dopolnila 34 let ali manj v letu
objave javnega razpisa
8 točk- odgovorna oseba je oziroma bo dopolnila od 35 do 39 let v letu
objave javnega razpisa
5 točk – odgovorna oseba je oziroma bo dopolnila od 40 do 49 let v letu
objave javnega razpisa
2 točki – odgovorna oseba je oziroma bo dopolnila od 50 do 60 let v letu
objave javnega razpisa

10

10

5
35

10

– Izobrazba odgovorne osebe:
10 točk – končana najmanj 7. stopnja
8 točk – končana 6. stopnja
6 točk – končana 5. stopnja
4 točke – končana 4. stopnja
2 točki – končana 3. stopnja
1 točka – končana osnovna šola

10

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

5

– Spol odgovorne osebe:
5 točk – ženska
0 točk – moški
– Mladi prevzemnik:
5 točk – da
0 točk – ne

NE
Doseženo št. točk

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

– 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
– 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 točke – od 5% do 29,9% vrednosti naložbe

2.

DA
Maksimalno št. točk
55

5
5

Izberejo se projekti, ki so na podlagi ocene dosegli 40 točk ali več, od tega vsaj 20 točk iz ekonomskega vidika naložbe.
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2. Sedež podjetja je izven kmetije

1.

Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Merila – sklop in podsklopi
Razvojna ogroženost
– 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
– Območja (občine) z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji:
10 točk – območje A
5 točk – območje B
1 točka – območje C

2.

Ekonomski vidik
– Kakovost analize kupcev
10 točk – poglobljena in celovita vsebinska in kvantitativna analiza kupcev
(Natančna opredelitev ciljnih skupin kupcev, odlično in celovito poznavanje in njihovih potreb.
Opredelitev nakupnih navad – razlog za 'prvi' nakup, frekvenca naročanja, količina in vrednost letnih
naročil, opredelitev občutljivosti nakupov, ključni dejavniki nakupnih odločitev: cena, kakovost, blagovna
znamka.)
5 točk – analiza kupcev je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem ciljnih skupin in navad kupcev
(Pomanjkljivo poznavanje ciljnih skupin kupcev in njihovih potreb – predstavitev mestoma pomanjkljiva,
slabše opredelitev nakupnih navad, občutljivosti nakupov ...)
1 točka – Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih (brez natančne opredelitve ciljnih trgov
– le zametki analize, ni opredelitve ciljnih skupin kupcev, slaba opredelitev navad kupcev)
– Kakovost analize konkurentov
10 točk – Poglobljena in celovita vsebinska in kvantitativna analiza konkurentov (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 konkurente ...),
5 točk – analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem konkurence (pomanjkljivo poznavanje
konkurence, tržnih deležev, prednosti in možnosti – predstavitev mestoma pomanjkljiva)
0 točk – Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o konkurenci (odsotnost celovitega pregleda nad
konkurenco, ni znamenj zadostnega poznavanja konkurence – le zametki analize)

Tržna naravnanost v povezavi z novim projektom
10 točk – izdelana natančna projekcija prihodkov (po segmentih kupcev in terminsko) s strategijo trženja
ter priložene pogodbe s strateškimi partnerji oziroma trdno utemeljene prodajne možnosti;
5 točk – izdelana okvirna projekcija prihodkov ter okvirna strategija trženja, prodajne možnosti so zgolj
nakazane;
1 točka –projekcija prodaje in strategije trženja sta omejeni in pomanjkljivo pripravljeni
Inovativnost projekta
10 točk – projekt je prvenstveno usmerjen v vključevanje inovativnih rešitev na področju tehnologije
oziroma poslovnega procesa, kar pomembno vpliva na proizvod/storitev;
5 točk – projekt uvaja posamezne inovativne rešitve na področju tehnologije oziroma poslovnega
procese;
1 točka – uvajanje inovacij v projektu ni jasno izpostavljeno oziroma projekt ne vključuje inovativnih
elementov
– Vpliv naložbe na okolje:
10 točk – naložba je izrazito usmerjena v zmanjševanje negativnih vplivov na okolje;
5 točk – zmanjševanje negativnih vplivov na okolje NI temeljni namen naložbe, vendar obremenilnega
vpliva na okolje ni;
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– Predvideno neto povečanje števila zaposlenih v ekonomski dobi projekta:
5 točk – povečanje števila zaposlenih za 5 ali več
4 točke – povečanje števila zaposlenih za 3 ali 4
3 točke – povečanje števila zaposlenih za 2
2 točki – povečanje števila zaposlenih za 1
1 točko – ohranjanje števila zaposlenih
Podatek se upošteva v zadnjem letu ekonomske dobe!

5

– Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v ekonomski dobi projekta:
5 točk – 45.000 EUR ali več
4 točke – od 35.000 EUR do 44.999 EUR
3 točke – od 25.000 EUR do 34.999 EUR
2 točki – do 17.000 EUR do 24.999 EUR
1 točka – 16.999 EUR ali manj
Podatek se upošteva v zadnjem letu ekonomske dobe!
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Družbeno socialni vidik vlagatelja
– 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
– Izobrazba odgovorne osebe:
5 točk – končana visoka šola ali več
4 točke – končana višja šola
3 točke – končana srednja šola
2 točki – končana poklicna šola
1 točka – končana osnovna šola
0 točk- nima osnovnošolske izobrazbe oziroma ni predložil potrdila o izobrazbi
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– Spol odgovorne osebe:
5 točk – ženska
0 točk – moški

5

Izberejo se projekti, ki so na podlagi ocene dosegli 40 točk ali več, od tega vsaj 25 točk iz ekonomskega vidika naložbe.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za dodeljevanje sredstev iz naslova izvajanja ukrepov prestrukturiranja pridelovalcev sladkorne pese v Republiki Sloveniji
vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor upravičencev;
– Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog;
– Seznam opravičljivih stroškov in najvišji priznani delež prispevka v naravi;
– Seznam najvišjih priznanih naložbenih
vrednosti na enoto glede na posamezne
upravičene naložbe;
– Vlogo:
• Prijavni obrazec;
• Seznam obveznih in neobveznih prilog,
ki jih mora predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana
z vsemi prilogami v skladu s razpisno dokumentacijo.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si ali preko
foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori,
na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ter
www.mkgp.gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
X. Rok in način prijave
Vlogo za javni razpis je treba poslati
priporočeno po pošti ali oddati na vložišču
ARSKTRP. Če vlagatelj pošlje vlogo priporočeno po pošti, jo mora poslati na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (velja poštni žig), od dneva objave javnega razpisa pa do objave obvestila
o ustavitvi zbiranja vlog, ki se objavi na spletnih straneh MKGP.
Vloga se vlaga na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, ki je dostopna na spletni strani ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli
vloge morajo biti speti v mapah. Vlogi mora
biti priložen natančen seznam vstavljene
dokumentacije, ki ga podpiše vlagatelj. Na
ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in

čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, ki
ju označi pošta, naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja:
Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za
za dodeljevanje sredstev iz naslova izvajanja ukrepov prestrukturiranja pridelovalcev
sladkorne pese v Republiki Sloveniji:
– Ukrep a) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: sklop 1 / sklop 2 / sklop 3 /
sklop 4 ali
– Ukrep b) Diverzifikacija v nekmetijske
dejavnosti ter podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij: sklop 1 / sklop 2 / sklop
3 / sklop 4
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v prvotnih ovojnicah.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisana merila do porabe
razpisanih sredstev za posamezen sklop.
Če je skupna višina zaprošenih sredstev
popolnih vlog višja od razpisanih sredstev,
ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem
mestu seznama prejetih vlog, dve ali več
vlog na ovojnici enako označbo datuma
in časa (ura, minuta) oddaje, opravi žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih
vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj.
O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje
ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci,
zaposlenimi na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom
ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih 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 v primeru naložb
v ukrep b) »Diverzifikacija v nekmetijske de-

javnosti in podpora ustanavljanju in razvoju
mikropodjetij« tudi oceni. Po odprtju vloge
se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, ko so priloženi
vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog
nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna
ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku treh
mesecev od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi.
Rok za dopolnitev vloge je osem dni od
dneva vročitve poziva za dopolnitev. Vsaka
dopolnjena vloga dobi status nove vloge in
se uvrsti na konec seznama prejetih vlog.
Za datum in čas njenega prejema se štejeta
datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti
ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Za datum
prispetja vloge se štejeta 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 popolnosti
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na seznam popolnih vlog za vsak sklop posebej in dobi zaporedno številko. Če tekom
izvajanja javnega razpisa, na posameznem
sklopu razpisana sredstva še niso porabljena in nanj več kot 20 zaporednih delovnih
ni prispela nobena vloga, se ta sklop zapre,
neporabljena sredstva iz tega sklopa pa se
razdelijo na ostale sklope.
Ne glede na določila predhodnih dveh
odstavkov, poziv na dopolnitev vloge zaradi
manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na
seznam prejetih ali popolnih vlog.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge
se opravi po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev javnega razpisa, se zavrnejo..
V primeru naložb v ukrep a) »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev«, se odobrijo vse vloge, ki so popolne, vsebinsko
ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje.
V primeru naložb v ukrep b) »Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in podpora
ustanavljanju in razvoju mikropodjetij«, se
vse vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, ocenijo na
podlagi meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila
točk, do porabe sredstev za ta javni razpis.
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Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem se vloga zavrne.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda
predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od
dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži
pisno na način iz prvega odstavka X. poglavja javnega razpisa, kot je določen za
vložitev vloge.
Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo
zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača
na transakcijski račun upravičenca, po opravljenih administrativnih kontrolah ter izvedenem nadzoru iz 28. člena uredbe. Nakazilo
na transakcijski račun upravičenca šteje, da
je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to
odločbo pritožba ni dovoljena.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije
Št. 430-87/2008/2
Ob-7107/08
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07,
58/08), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07, 58/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07), Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, 61/06
– ZDru-1, 112/07) in Odločbe Evropske komisije o državni pomoči (št. N472/2006-Slovenija, o programu tehnološkega razvoja,
z dne 17. 11. 2006) in pogodbe CORNET
med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Evropsko komisijo št.
016229, objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana
javni razpis
za mednarodne raziskovalne projekte
industrijskih združenj – CORNET št. 6
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana
(v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov kolektivnih raziskav. Kolektivne raziskave so tiste, ki jih za
svoje člane naročajo ali izvajajo industrijska
združenja, ter potem preko posebnih kanalov skrbijo za razširjanje rezultatov med
vse člane.
Ministrstvo bo projekte sofinanciralo
v okviru pogodbe z Evropsko komisijo. Skupaj z ostalimi vključenimi partnerji v projektu CORNET izvaja ministrstvo usklajevanje
politik spodbujanja tehnološkega razvoja. Ta
razpis se navezuje na ustrezni mednarodni
razpis projekta CORNET z imenom »6. skupni razpis CORNET za mednarodne predloge kolektivnih raziskovalnih projektov« (v
izvirniku: »6th Joint CORNET Call for Transnational Collective Research Project Proposals«), objavljen 15. 7. 2008 na spletnem
naslovu: www.cornet-era.net, z rokom za
prijavo 7. 11. 2008 do 24. ure in možnostjo
predložitve predprijave s strani koordinatorja
na cornet6thcall@iwt.be v predpregled do
12. 9. 2008.
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Vse točke razpisa so natančneje opredeljene in opisane v razpisni dokumentaciji,
ki je objavljena na spletnem naslovu www.
mvzt.gov.si (javni razpisi).
3. Pogoji sodelovanja
Na javni razpis se lahko prijavijo vsa
slovenska industrijska združenja (definicija
industrijskega združenja in vse ostale točke
objave tega javnega razpisa so natančneje
obrazložene v razpisni dokumentaciji) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso bila na dan 31. 12. v letu pred
objavo javnega razpisa v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02
in 93/02, 117/06 – ZDDPO-2, 31/07,33/07 –
ZSReg-B, 38/07 Skl. US: U-I-117/07, 126/07
ZFPPIPP),
– od leta 2000 niso pridobila in niso
v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah,
– niso za iste stroške pridobila niti niso
v postopku pridobivanja sofinanciranja iz
drugih sredstev državnega, lokalnega ali
evropskega proračuna,
– imajo poravnane vse obveznosti do
države,
– ki imajo vsaj tri člane (člani združenja
so lahko samo slovenska podjetja),
– so oddali pravočasno in ustrezno prijavo na mednarodni razpis,
– so za potrebe izvajanja tega projekta
ustanovila odbor uporabnikov MSP.
Industrijsko združenje mora, v skladu z mednarodnim razpisom raziskovalni
projekt sestaviti vsaj še z dvema sorodnima partnerjema (prav tako industrijskima
združenjema oziroma mednarodno »association«) iz evropskih držav ali regij, članic konzorcija CORNET, ki sodelujejo na
mednarodnem javnem razpisu (glej točko
4 »Project consortium« dokumenta »Guidelines for Consortia Intending to Submit
a proposal in the 6th Joint CORNET Call for
Collective Research Project Proposals.« (v
nadaljevanju: Guidelines), objavljenega na
zgoraj navedenem naslovu). Projekt se za
primeren smatra le, če ga podpirajo vse nacionalne agencije ali ministrstva v državah
ali regijah partnericah.
4. Prijava projekta
Če slovensko industrijsko združenje na
javnem razpisu nastopa v vlogi koordinatorja, mora v predpisanem roku posredovati
projekt upravnemu odboru CORNET, v skladu z mednarodnim razpisom in tudi ministrstvu, v skladu s tem javnim razpisom.
Če slovensko industrijsko združenje nastopa kot narodni prijavitelj, mora poskrbeti
le za dostavo vloge na ministrstvo po določilih tega javnega razpisa in na način, opisan
v Guidelines.
Koordinator ali narodni prijavitelj mora
na ministrstvo predložiti dva izvoda popolne vloge.
Narodni prijavitelji in koordinatorji imajo
možnost v predogled predložiti predprijavo
in sicer do 12. 9. 2008. Koordinator lahko
prijavo pošlje na cornet6thcall@iwt.be, narodni prijavitelj pa lahko v kolikor želi pošlje predprijavo na ministrstvo in sicer na
gp.mvzt@gov.si, z obveznim naslovom
»Ne odpiraj, predprijava na javni razpis št.
430-87/2008«. Ostala pravila in informacije

o predprijavi glej v 4. točki razpisne dokumentacije in Guidelines, točka 5.
5. Upravičeni stroški
Financiral se bo del prijavljenih in dokazanih upravičenih stroškov, delež sofinanciranja in vrsta upravičenih stroškov sta
podrobneje navedena v 5. točki razpisne
dokumentacije.
Upravičeni stroški so:
– stroški osebja,
– stroški instrumentov,
– stroški svetovanja in drugih storitev,
– režijski stroški in
– ostali stroški delovanja.
6. Odpiranje in pregled vlog
Na odpiranju komisija ministrstva, v skladu s četrtim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
najprej pregleda prispele kuverte in izloči
tiste, ki niso pravilno izpolnjene in označene
ter tiste, ki niso bile dostavljene v roku.
Na odpiranju bo komisija ugotovila popolnost vloge glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna
popolnost).
Vloga je popolna, če je izdelana v dveh
izvodih (originalu in kopiji) in če vsebuje
v celoti izpolnjene v 11 točki razpisne dokumentacije navedene obrazce.
Komisija bo v tem delu preverila tudi, ali
je koordinator projekta (ne glede na to ali je
prijavitelj na nacionalni razpis koordinator
projekta ali samo narodni prijavitelj) poslal
pravočasno in ustrezno prijavo (elektronsko
kopijo dokumentov) na mailbox cornet6thcall@iwt.be.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo
v določenem roku, ki ne sme biti daljši od
15 dni.
7. Pregled izpolnjevanja pogojev in mednarodno ocenjevanje vlog
Vloge, ki uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že
v osnovni vlogi, bodisi da so ustrezno dopolnjene po pozivu) in ki izpolnjujejo pogoje
v skladu z določbami tega in mednarodnega
javnega razpisa, se uvrstijo v mednarodno
ocenjevanje. Kolikor se v nadaljevanju ugotovi, da kateri od prijaviteljev na razpis ne
izpolnjuje kateregakoli pogoja ali da je prijavitelj v vlogi namenoma navajal napačne
podatke se vlogo zavrže, ne glede na oceno
mednarodnih ocenjevalcev.
1. faza
Pri formalno popolnih vlogah, strokovna
komisija ministrstva v skladu z mednarodnim in nacionalnim razpisom pregleda izpolnjevanje nacionalnih pogojev in finančno
stanje prijavitelja.
2. faza
Trije zunanji, neodvisni ocenjevalci bodo
ocenili vsak projekt, po vnaprej, v mednarodnem razpisu določenih ocenjevalnih merilih, ki so razdeljeni v 5 sklopov:
– pomembnost za kolektivne raziskave,
– znanstveni in tehnološki vidik,
– tržna ustreznost, implementacija, ekonomski vpliv,
– načrt projekta,
– struktura konzorcija.
3. faza
Na podlagi ocen zunanjih ocenjevalcev
bo skupina imenovanih članov iz posameznih držav članic CORNET (v nadaljevanju
mednarodna skupina) oblikovala skupni predlog sofinanciranja.
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4. faza
Je, po pravilih mednarodnega razpisa
faza nacionalnega ocenjevanja. Ministrstvo
v tem razpisu ne bo izvajalo svojega ocenjevanja, ampak se bo oprlo izključno na oceno
zunanjih ocenjevalcev. Ministrstvo bo preverilo le izpolnjevanje pogojev razpisa.
Podrobnejši opis ocenjevanja vlog je naveden v 7. točki razpisne dokumentacije in
v 6. točki Guidelines.
8. Višina sredstev
Za sofinanciranje projektov CORNET
je na proračunski postavki 5686 (Razvojni
projekti in infrastruktura), konto 4102, v letu
2009 namenjenih 250.000,00 EUR in v letu
2010 250.000,00 EUR, o čemer bo s prejemnikom sredstev sklenjen aneks k pogodbi.
Projekt bo lahko prejel sredstva največ do
višine, zaprošene v vlogi. Trajanje projekta
je največ dve leti.
Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se ne bo zaključilo v koledarskem letu 2010, se bodo določila glede
na razpoložljiva sredstva proračuna za leto
2011, s posebnim aneksom k pogodbi.
9. Izdelava predloga sofinanciranja
Glede na razpoložljiva sredstva, prejete
vloge in zaprošena sredstva v njih, bo ministrstvo podprlo izmed projektov iz skupnega
seznama sofinanciranja, ki ga bo oblikovala
mednarodna skupina, toliko najvišje uvrščenih projektov, kolikor bo razpoložljivih sredstev.
Podrobnejši opis izdelave predloga sofinanciranja je opisan v 9. točki razpisne
dokumentacije.
10. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta
2009, 2010, 2011.
11. Sestava vloge: prijavitelj (koordinator
ali narodni prijavitelj) sestavi popolno vlogo
v dveh izvodih, po navodilih iz 11. točke razpisne dokumentacije.
12. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog na nacionalni del razpisa je 7. 11. 2008 do 12. ure. Vloga mora
do tega roka prispeti na naslov: Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis CORNET št. 430-87/2008«, na prednji
strani ter polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno ministrstva do izteka
roka (torej 7. 11. 2008 do 12. ure).
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali
ki ne bodo pravilno označene, komisija ne
bo obravnavala in bodo zavržene.
Vloge na mednarodni del razpisa morajo
biti oddane do 7. 11. 2008 do 24. ure na naslov cornet6thcall@iwt.be. Vloge, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bodo obravnavane
in bodo zavržene.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na naslov cornet6thcall@iwt.be, do
izteka roka (torej 7. 11. 2008 do 24. ure).
Predhodno, in sicer do 12. 9. 2008, lahko
koordinator, na cornet6thcall@iwt.be ali slovenski narodni prijavitelj na gp.mvzt@gov.si,
z obveznim naslovom »Ne odpiraj, predprijava na javni razpis št. 430-87/2008«, v predogled pošljejo predprijavo. Oblika, vsebina
in vsa ostala določila v zvezi s predprijavo
so natančneje navedena v razpisni dokumentaciji in Guidelines.
13. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog na nacionalni del razpisa je javno in bo
potekalo v prostorih Ministrstva za visoko

šolstvo, znanost in tehnologijo, na naslovu Kotnikova 38, 1000 Ljubljana in sicer
12. 11. 2008 ob 13. uri. Kolikor komisija na
ta dan ne bi bila sklepčna bo nov datum
objavljen na spletnih straneh ministrstva in
sicer najkasneje 7. 11. 2008, torej na dan
oddaje vlog.
14. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o izidih razpisa
obveščeni najkasneje do 15. marca 2009.
V primeru, da se mednarodni postopki ne bi
izvajali v skladu s terminskim planom se ta
rok lahko podaljša, vendar mora ministrstvo
prijavitelje o tem obvestiti.
Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega
podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči ministrica.
15. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija z dodatnim pojasnili pojmov ter navodili za izdelavo
dispozicije projektov se nahaja na spletni
strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Več
informacij o projektu CORNET in posebej
o mednarodnem delu razpisa je dostopnih
na www.cornet-era.net. Dodatne informacije
so na voljo po tel. 01/478-46-32 ali po elektronski pošti, stična oseba: Urška Zupin,
e-pošta: urska.zupin@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 014-9/2008-25
Ob-7098/08
Na podlagi pete alinee prvega odstavka 12. člena Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04), drugega
odstavka 8. člena Pravilnika o podeljevanju javnega pooblastila na področju turizma
(Uradni list RS, št. 68/08) ter sklepa o začetku postopka javnega razpisa za izbor
nosilca javnega pooblastila za podeljevanje
licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev in vodenje registra teh licenc ter izvajanje preizkusov znanja za osebe, ki pridobivajo naziv
turistični vodnik in turistični spremljevalec in
druge s tem postopkom povezane upravne
naloge, št. 014-9/2008 z dne 10. 7. 2008,
v postopku podelitve javnega pooblastila,
minister za gospodarstvo izdaja naslednjo
odločbo:
1. Na podlagi izvedenega javnega razpisa se javno pooblastilo za:
– podeljevanje licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih
aranžmajev in vodenje registra teh licenc
(sklop A) in
– izvajanje preizkusov znanja za osebe,
ki pridobivajo naziv turistični vodnik in turistični spremljevalec in druge s tem postopkom povezane upravne naloge (sklop B),
podeli Gospodarski zbornici Slovenije-Turistično gostinski zbornici, Dimičeva 13, 1504
Ljubljana.
2. Vsi pogoji v zvezi z izvajanjem storitev
iz podeljenega javnega pooblastila, začetek
in morebitni preklic javnega pooblastila, se
določijo s pogodbo.
3. Javno pooblastilo se podeli za 3 leta.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-7101/08
Na podlagi Zakona o javnih agencijah
(Uradni list RS, št. 52/02, 51/2004 – EZ-A),
Sklepa o preoblikovanju Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo v Javno
agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (Uradni list RS, št.

Št.

85 / 29. 8. 2008 /

Stran

2959

73/05), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Proračuna Republike Slovenije za leto
2008 (Uradni list RS, št. 126/06 in 114/07),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07), Zakon o spremembi in
dopolnitvi zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2008 in 2009, (Uradni list RS,
št. 58/08), Rebalans proračuna RS za leto
2008, Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, v nadaljevanju: PPIPRS), Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 61/08), Mnenja Ministrstva za
finance o shemi »de minimis« pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013«,
Mnenja Ministrstva za finance o shemi de
minimis, št. priglasitve M001-5748542-2008
z dne 21. 8. 2008, Programa dela Javne
agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije za 2008 in 2009 in
finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije za leto 2008 (sklep Vlade RS št.
47601-3 z dne 6. 3. 2008), pogodbe št.
321-08-100046 o izvajanju in financiranju
programa promoviranje e-poslovanja in uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) med Ministrstvom za visoko šolstvo
znanost in tehnologijo in Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI),
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja
izobraževalnih prireditev s področja IKT
(št. 5/2008)
1. Naročnik – neposredni proračunski
uporabnik in izvajalec javnega razpisa
Naročnik (neposredni proračunski uporabnik): naročnik javnega razpisa in neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana.
Izvajalec: izvajalec javnega razpisa je
JAPTI, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.
2. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je spodbuditi
širjenje in uvajanje informacijsko komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju: IKT),
znanj in veščin v podjetjih, javnih institucijah
in družbi.
Z razpisom želimo spodbuditi izvajanje
izobraževalnih aktivnosti v okviru izobraževalnih prireditev s področja IKT in informacijske družbe. Kot izobraževalna prireditev
se šteje enodnevni ali večdnevni dogodek
namenjen širši javnosti, katerega vsebina
se nanaša na širjenje in uvajanje IKT in informacijske družbe.
3. Cilj razpisa: podpreti dodatne izobraževalne aktivnosti v okviru vsaj petih izobraževalnih prireditev s področja IKT in informacijske družbe z najmanj 75 udeleženci na
posamezni izobraževalni prireditvi.
4. Predmet razpisa: predmet razpisa
je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave in izvedbe izobraževalnih prireditev
s področja IKT in informacijske družbe. Sofinanciranja bodo deležne IKT izobraževalne
prireditve, ki bodo naravnane na določeno
problematiko s področja IKT in informacijske
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družbe in bodo nevtralne z vidika predstavljenih tehnologij, blagovnih znamk, produktov in storitev.
Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje konferenc, ki so namenjene promociji produktov ali storitev oziroma blagovnih
znamk posameznih IKT ponudnikov.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki:
– so dejansko nastali za dela, ki so bila
opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno
oziroma za storitve, ki so bile izvršene,
– so v skladu s cilji projekta in so potrebni za njegovo izvedbo,
– se jih dokazuje z računovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne
vrednosti in
– morajo biti v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili.
Upravičeni so stroški za naslednje aktivnosti:
– priprava in izvedba prireditve;
– priprava in izvedba video streaminga;
– priprava, tisk in distribucija promocijskih materialov in gradiv za udeležence;
– priprava in vzpostavitev portala izobraževalne prireditve, vključno s pripravo in objavo predavanj;
– priprava in izvedba video konferenčne
povezave na prireditvi;
– priprava prostora za izvedbo prireditve.
Neposredni stroški:
– stroški osebja – delo: stroški dela vključujejo vse stroške dela zaposlenih (II. bruto plača s pripadajočimi davki in prispevki
delavca in delodajalca), povračila stroškov
v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače
ter drugi osebni prejemki v skladu z veljavno
zakonodajo (dopust, praznik, bolniška, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč, ipd.),
če jih delodajalec ne refundira iz drugih virov
ter druge dajatve (npr. dodatno pokojninsko
zavarovanje, če je zakonsko opredeljeno),
izražene in v sorazmerju z opravljenimi urami na tem projektu.
Dokazilo o stroških je fotokopija pogodbe
o zaposlitvi (za nove zaposlitve) oziroma akt
o vključitvi na projekt; časovnica opravljenih
ur dela na projektu po mesecih za posamezno osebo in po posameznih prijavljenih
aktivnostih, št. opravljenih ur, vrednost ure
in skupni znesek ter poročilo o izvedenih aktivnostih, fotokopija plačilnega lista; REK-1
(obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja) in specifikacija oseb, ki
so na njem vsebovane (seznam iz katerega
je razviden skupni znesek davkov in prispevkov, posamezni zneski ter imena in priimki
tistih zaposlenih, katerih plača se uveljavlja
kot upravičen strošek; imena zaposlenih,
katerih plača se ne uveljavlja kot upravičen
strošek so lahko izbrisana, pri čemer pa so
njihove posamezne vrednosti davkov in prispevkov vseeno razvidne); Obrazec DURS
za obračun davka na izplačane plače; ostala
dokazila, ki so osnova za izvršena plačila zaposlenemu na operaciji (npr. odločba/
sklep o letnem dopustu, odločba o regresu
za letni dopust ipd.).
Izplačila so dokazujejo z izpisom iz transakcijskega računa, iz katerega je razvidno
plačilo obračuna posamezni osebi; izpis iz
transakcijskega računa iz katerega je razvidno plačilo vseh davkov in prispevkov
ustreznim organom oziroma potrdilo DURS
o plačanih obveznostih.
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– stroški zunanjih storitev (največ do
30% neposrednih stroškov), ki se uporabljajo izključno za izvedbo projekta (avtorski
honorarji predavateljev, podjemna pogodba
z zunanjimi izvajalci – fizičnimi osebami,
pogodba z zunanjimi izvajalci – pravnimi
osebami).
Dokazila o stroških so fotokopije dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila, če je po zakonodaji obvezen ali predstavlja pogodbeno obveznost, avtorske ali
podjemne pogodbe in s pogodbo povezane
dokumentacije, dokazila o opravljeni storitvi,
računi o opravljenih storitvah na katerih je
navedeno stroškovno mesto.
Izplačila se dokazuje s fotokopijo izpisa
iz transakcijskega računa, iz katerega je razvidno plačilo zunanjemu izvajalcu.
Posredni stroški:
– ostali stroški delovanja (stroški materiala: dostop do interneta; stroški najema prostora in opreme), ki so nastali neposredno
kot rezultat izvedbe projekta.
Dokazilo o stroških je fotokopija računa,
preračun deleža stroškov na projekt in opis
metodologije izračuna tega deleža.
Izplačila se dokazuje s fotokopijo izpisa
iz transakcijskega računa, iz katerega je razvidno plačilo računa.
Račune, ki jih izstavijo izvajalci storitev
plača podjetje z neposrednim nakazilom
izvajalcu in ne JAPTI. Upravičeni za sofinanciranje so samo tisti upravičeni stroški,
ki so nastali na osnovi izvedenih aktivnosti
v okviru odobrenih aktivnosti in so nastali od
dneva podpisa pogodbe za sofinanciranje in
so bili plačani do datuma predložitve zahtevka, kar podjetje dokaže s potrdilom o plačilu. Podjetja plačane račune uveljavljajo kot
upravičene stroške za sofinanciranje.
Javni razpis se izvaja po pravilu de
minimis. Upošteva se shema: javni razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih prireditev s področja informacijsko
komunikacijskih tehnologij, št. priglasitve
M001-5748542-2008 z dne 21. 8. 2008.
Sofinancirajo se samo tiste aktivnosti, ki
so opredeljene v namenu in predmetu tega
razpisa. Sofinanciranje se lahko izvede le
za aktivnosti in upravičene stroške, ki niso
delno ali v celoti financirani z drugimi javnimi
sredstvi državnega ali lokalnega proračuna
ali virov EU in drugih javnih virov.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju – upravičencu na podlagi pravila
»de minimis« ne sme presegati 200.000
EUR v obdobju treh let oziroma kot je to
določeno v Uredbi ES št. 1998/2006 in v veljavni slovenski zakonodaji in zakonodaji
Evropske unije s tega področja. Poleg tega
je potrebno upoštevati pravila glede kumulacije pomoči, in sicer dodeljena državna
pomoč poleg pomoči »de minimis« za iste
upravičene stroške ne sme preseči intenzivnosti pomoči, ki je določena za posebne
okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah, torej ne glede na obliko ali
namen pomoči.
6. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov
V okviru javnega razpisa bodo upravičeni
stroški podprti do višine 50%.
V finančni konstrukciji mora biti upoštevano sofinanciranje upravičenih stroškov
za izvedbo izobraževalnih aktivnosti v okviru izobraževalnih prireditev s strani JAPTI
v višini najmanj od 5.000,00 EUR do največ
25.000,00 EUR ob upoštevanju intenzivno-

sti sofinanciranja upravičenih stroškov. DDV
ni upravičen strošek.
7. Obdobje sofinanciranja upravičenih
stroškov
Sofinancirajo se upravičeni stroški izvedbe izobraževalnih aktivnosti v okviru
izobraževalne prireditve nastali v času od
dneva potrditve priglasitve pomoči, ki se bo
dodeljevala po pravilu »de minimis« s strani
Ministrstva za finance do najkasneje 30. 10.
2008.
Podjetje mora dostaviti zahtevek za izplačilo do najkasneje 5. v mesecu, za izvedeno izobraževalno prireditev v preteklem
mesecu, vključno z dokazili vendar najkasneje do 3. 11. 2008.
8. Dvojno financiranje
Sofinanciranje se lahko izvede le za
upravičene stroške izobraževalnih prireditev, ki se niso oziroma se ne bodo financirali z drugimi javnimi sredstvi (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih
virov) in v okviru namenov tega javnega
razpisa.
V primeru, da prejemnik sredstva za namen iz tega razpisa prejme tudi iz drugih
javnih virov, se šteje, da gre za dvojno financiranje. V tem primeru JAPTI odstopi
od pogodbe o sofinanciranju in prejemnik
vrne vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do
dneva vračila sredstev.
9. Upravičeni prejemniki sredstev
Upravičeni prejemniki sredstev razpisa
so:
– gospodarske družbe (v nadaljevanju:
podjetja), registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06,
60/06 – popr., 26/07 – ZSDZ-B, 33/07 –
ZSReg-B in 67/07 – ZTFI) – v nadaljevanju:
ZGD-1 in
– javni ali zasebni zavodi, ki so registrirani v Republiki Sloveniji za izvajanje izobraževalne dejavnosti, ki so registrirane
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet sofinanciranja, kar lahko na zahtevo JAPTI
dokažejo z ustreznim aktom.
10. Pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko kandidirajo
pravne osebe, ki so registrirane v Republiki
Sloveniji za izvajanje izobraževalne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so gospodarske družbe, ki so registrirane po ZGD-1, ali javni ali zasebni zavodi
in bodo na dan prijave opravljali svojo dejavnost najmanj 1 leto in so registrirane v RS za
izobraževalno dejavnost;
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso od leta 2000 pridobile oziroma
niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– niso za isti namen že pridobile ali so
v postopku pridobivanja sofinanciranja iz
sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU in drugih virov;
– imajo poravnane obveznosti do dr
žave;
– niso navedene v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na
podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena
ZPKor (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07),
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet sofinanciranja.
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Podjetje prijavitelj izobraževalne prireditve lahko kandidira na javni razpis samo
z eno vlogo.
11. Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za
sodelovanje, ki so navedeni v tem razpisu,
– vladne službe, institucije javne
uprave,
– podjetja, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št.
69/07, 17/08):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– jeklarsko industrijo (skupina 07.1
– Pridobivanje železove rude; skupina 24.1
– Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin; skupina 24.2 – Proizvodnja jeklenih
cevi, votlih profilov in fitingov; skupina 24.3
Druga primarna predelava železa in jekla;
razred 24.51 – Litje železa; razred 24.52
– Litje jekla),
– oddelek 10 – Proizvodnja živil,
– oddelek 11 – Proizvodnja pijač,
– oddelek 12 – Proizvodnja tobačnih
izdelkov,
– skupina 16.1 – Žaganje, skobljanje
in impregniranje lesa,
– sektor ladjedelništva (razred 30.11
– Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij),
– sektor sintetičnih vlaken,
– dejavnosti izdelovanja in trženja pro
izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
12. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje in
bodo skladne s predmetom in namenom
javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril.
Merila
Velikost prireditve
Mednarodna razsežnost
prireditve
Vsebinska skladnost
s Strategijo razvoja
informacijske družbe v RS
– si2010
Finančna konstrukcija
Skupaj

Največje
število točk
20
20

20
40
100

Način uporabe in pomen posameznih
meril je podan v ocenjevalnih merilih, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk je skupaj 100.
JAPTI bo sofinanciral tiste prijavitelje, ki
bodo oddali popolno vlogo, izpolnili razpisne
pogoje, določene s tem javnim razpisom, in
bodo v postopku ocenjevanja dosegli najmanj 60 točk.
Iz predložene finančne konstrukcije mora
biti razvidno, da so v celoti zagotovljena
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.
Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova
tega razpisa.
V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki
bi povzročila odprto finančno konstrukcijo,
se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na
to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila
točk za sofinanciranje.

13. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
so na razpolago za sofinanciranje predmeta
javnega razpisa je 100.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena v finančnem
načrtu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za leto 2008 na proračunski postavki:
– 6771 – Spodbujanje izvedbe izobraževalnih prireditev s področja IKT
Dokončna višina odobrenih sredstev bo
določena skladno s pravilom »de minimis«
v okviru razpisanih sredstev.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila
ustreznih vlog.
14. Vzorec pogodbe
Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijavitelj ga parafira ter priloži k vlogi. Obrazcev Zahtevek za izplačilo
in Poročilo o izvedenih izobraževalnih aktivnostih (zahtevek za sofinanciranje – priloga 1 in 2) prijavitelj ne izpolnjuje oziroma
prilaga k vlogi. Navedena obrazca bodo
prejemniki sredstev JAPTI-ju posredovali
kot poročilo po podpisu pogodbe o dodelitvi
nepovratnih sredstev v skladu z datumi, določenimi v pogodbi.
15. Hranjenje dokumentacije: prejemnik
mora hraniti vso projektno dokumentacijo
deset let.
16. Dostopnost dokumentacije o projektu: prejemnik mora omogočiti dostop do
celotne projektne dokumentacije vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa.
17. Način prijave
Vloga mora biti pripravljena v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije. Vloga mora biti dostavljena na naslov: Javna
agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne
odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova razpisa: Javni razpis za sofinanciranje
izvajanja izobraževalnih prireditev s področja IKT ter z naslovom pošiljatelja na hrbtni
strani ovojnice.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene
bodo vrnjene pošiljateljem.
18. Rok za prijave in odpiranje vlog
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v glavno pisarno JAPTI, Dunajska
156, Ljubljana, najkasneje do 19. 9. 2008
do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele kasneje
bodo obravnavane kot nepravočasne in kot
takšne neodprte vrnjene pošiljateljem.
Odpiranje vlog ni javno. Datum odpiranja vlog bo 22. 9. 2008 v sejni sobi JAPTI,
Dunajska cesta, Ljubljana 156, WTC, IV.
nadstropje ob 12. uri.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja
k dopolnitvi le-te v določenem roku, v skladu
s PPIPRS. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo
s sklepom zavržene.
Vloga je formalno popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vloge
predloži izpolnjene naslednje dokumente po
spodaj navedenem vrstnem redu:
1. Prijavni obrazec (obrazec št. 1)
2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
(obrazec št. 2)
3. Podatki o prijavitelju (obrazec št. 3)
4. Akcijski načrt izvajanja aktivnosti
(obrazec št. 4)
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5. Finančni načrt (obrazec št. 5)
6. Obrazec »de minimis« (obrazec št. 6)
7. Na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe (obrazec št. 7).
Vloga mora biti izdelana na obrazcih iz
razpisne dokumentacije in s prilogami, ki
morajo biti priložene k predloženi dokumentaciji.
19. Obveščanje o izboru
Direktor JAPTI s sklepom odloča o izboru in o dodelitvi sredstev. Prijavitelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom v roku najkasneje 60 dni od datuma
odpiranja vlog. Hkrati s pozitivnim sklepom
o izbiri bodo prejemniki pozvani k podpisu
pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od
prejema sklepa ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev in se sredstva lahko dodelijo drugemu prejemniku, ki ima na osnovi
ocene prvi možnost prejeti sredstva.
O pritožbi zoper sklep odloča JAPTI.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi prejemniki. Prejemnik-pritožnik
mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo lahko objavljeni na spletnih
straneh JAPTI v obliki seznama prejemnikov,
ki bo obsegal navedbo prejemnika, navedbo
naslova projekta in znesek sofinanciranja.
Osebni podatki fizičnih oseb niso informacije
javnega značaja in ne bodo objavljeni.
20. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na
spletnem naslovu: http://www.podjetniski-portal.si/content.aspx?rootnodeid=9/ ali na sedežu JAPTI, Dunajska 156, Ljubljana. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, na osnovi zahteve podane
na elektronski naslov rok.smrdel@japti.si.
21. Dodatne informacije in obveščanje
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan med 9. in 12. uro vendar najkasneje do 4 delovne dni pred dnevom za
oddajo vlog v elektronski obliki na naslov:
rok.smrdel@japti.si ter po pošti na naslov:
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje
investicije, Rok Smrdel, Dunajska c. 156,
1000 Ljubljana s pripisom »IKT razpis«.
Odgovore bo agencija tudi javno objavila
na spletnih straneh JAPTI.
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije
Št. 720/08
Ob-7073/08
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 471/1, travnik v izmeri 1177 m2,
travnik v izmeri 2189 m2, pašnik v izmeri
854 m2, pašnik v izmeri 2517 m2, neplodno
v izmeri 894 m2, vpisana pri vl. št. 667, k.o.
Prekopa. Zemljišče je po planu opredeljeno
kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 457.860,00 EUR (v izklicno ceno
je vključen 20% DDV). Zemljišče je obremenjeno s služnostno pravico vožnje in pešpoti
v korist Občine Vransko.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 157/6, travnik v izmeri 349 m2,
vpisana pri vl. št. 246, k.o. Primož pri Ljub-
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nem. Zemljišče se po planu nahaja v območju opredeljenem kot poselitveno območje
(stavbišče) – območje stanovanj, izklicna
cena zemljišča znaša 10.470,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Kupec
nosi strošek že narejene parcelacije zemljišča v višini 145,90 EUR (v strošek je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 3
Parc. št. 925/4, travnik v izmeri 146 m2,
vpisana pri vl. št. 27, k.o. Savina. Zemljišče
se po planu nahaja v območju, ki je opredeljeno kot poselitveno območje – območje
proizvodnih dejavnosti, izklicna cena zemljišča znaša 8.760,00 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 4
Parc. št. 1106/15, travnik v izmeri
1440 m2, vpisana pri vl. št. 93, k.o. Godovič. Zemljišče je po planu opredeljeno kot
gradbena parcela, izklicna cena zemljišča
znaša 70.209,00 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 5
Parc. št. 246/186, njiva v izmeri 91 m2,
vpisana pri vl. št. 1725, k.o. Polzela. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno
zemljišče znotraj območja urejanja po odloku o LN Poligon – poslovna cona Ločica,
izklicna cena zemljišča znaša 7.644,00 EUR
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 6
Parc. št. 262/1, travnik v izmeri 3645 m2,
vpisana pri vl. št. 496, k.o. Brezina. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno
zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
174.960,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 7
Parc. št. 967/5, pašnik v izmeri 317 m2,
vpisana pri vl. št. 220, k.o. Škale. Zemljišče
je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj pridobivalnega prostora, izklicna
cena zemljišča znaša 11.412,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 8
Parc. št. 659/2, travnik v izmeri 7467 m2,
parc. št. 672/2, travnik v izmeri 7 m2, parc.
št. 673/2, njiva v izmeri 292 m2, vse vpisane pri vl. št. 541, k.o. Ojstriška vas, parc.
št. 657/5, travnik v izmeri 2059 m2, parc.
št. 657/7, travnik v izmeri 2061 m2, parc.
št. 657/8, travnik v izmeri 175 m2, parc. št.
679/2, travnik v izmeri 143 m2, parc. št.
680/2, njiva v izmeri 112 m2, parc. št. 684/4,
travnik v izmeri 168 m2, vse vpisane pri vl.
št. 604, k.o. Ojstriška vas. Zemljišča so po
planu opredeljena kot stavbna zemljišča, izklicna cena zemljišč znaša 599.232,00 EUR
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo v kompletu.
Zaporedna št. 9
Parc. št. 688/2, njiva v izmeri 114 m2,
vpisana pri vl. št. 999, k.o. Ojstriška vas, do
118596/275100. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena
zemljišča znaša 2.352,00 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 10
Parc. št. 688/3, njiva v izmeri 151 m2,
vpisana pri vl. št. 999, k.o. Ojstriška vas, do
118596/275100. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena
zemljišča znaša 3.120,00 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 11
Parc. št. 557, njiva v izmeri 1210 m2 in
travnik v izmeri 1092 m2, vpisana pri vl. št.
528, k.o. Batuje. Zemljišče je po namenski
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rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 87.811,20 EUR
(v izklicno ceno je v vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 12
Parc. št. 3509/1, njiva v izmeri 1884 m2,
vpisana pri vl. št. 2109, k.o. Vipavski Križ,
do deleža 2/3, zemljišče se po planu nahaja v okviru poselitvenega območja naselja
Ajdovščina, izklicna cena zemljišča znaša
64.809,60 EUR (v izklicno ceno je v vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 13
Parc. št. 3509/2, njiva v izmeri 966 m2,
vpisana pri vl. št. 2109, k.o. Vipavski Križ,
do deleža 2/3, zemljišče se po planu nahaja v okviru poselitvenega območja naselja
Ajdovščina, izklicna cena zemljišča znaša
33.230,40 EUR (v izklicno ceno je v vključen
20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 12. 9.
2008, do 12.ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo
vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri
Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem
na št. 77-09/2008 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih
dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani
občine bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu
ponudbe s strani občine oziroma v petih
dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine, v primeru uveljavljanja
predkupne pravice s strani solastnikov pa
bo vplačani znesek varščine brezobrestno
vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe
s strani solastnikov oziroma v petih dneh
po poteku roka za sprejem ponudbe s strani solastnikov.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov
in okolišev, ki so posebnega pomena za
obrambo in ukrepih za njihovo varovanje
(Uradni list RS, št. 7/99, 67/03), bo moral
izbrani ponudnik pod zap. št. 12, 13 pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske
enote Ministrstva za obrambo, ker je zemljišče v katastrski občini, ki so navedene
v uredbi.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri
čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik

ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži
njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa
velja, da je pogodba razvezana na podlagi
samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo
varščino.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju
prostora na nepremičninah pod zap. št. 8
občina uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora
bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na območju katere
ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje
doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se
mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin
ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh
sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo
sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo
z najugodnejšim ponudnikom v postopku
javnega zbiranja ponudb.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastniki na nepremičnini pod zap. št. 9, 10, 12, 13 uveljavljajo
predkupno pravico v sorazmerju s svojim
idealnim deležem, prav tako pa v skladu
s 87. členom Zakona o urejanju prostora na
nepremičnini uveljavlja predkupno pravico
občina, na območju katere leži predmetna
nepremičnina. Prodajalec bo po izvršenem
komisijskem odpiranju ponudb podal pisno
ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega
razpisa solastniku oziroma solastnikom in
občini na območju katere ležijo predmetne
nepremičnine. O ponudbi se mora solastnik
oziroma solastniki in občina izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne bodo
kupili. V primeru, da bo tako občina kot
tudi solastnik oziroma solastniki v petnajstih
dneh sprejeli ponudbo Sklada za prodajo
solastniškega dela nepremičnine po najvišje
doseženi ceni iz tega razpisa, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z občino. V primeru,
da občina ponudbe Sklada za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje
doseženi ceni iz tega razpisa ne bo sprejela,
ponudbo pa bo sprejel solastnik oziroma
solastniki, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo solastnikom oziroma solastniki. Sklad bo
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom v postopku javnega zbiranja
ponudb samo v primeru, da tako solastnik
oziroma solastniki kot tudi občina ne bodo
sprejeli ponudbe Sklada po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
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Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 18. 9. 2008 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 1545/08
Ob-7083/08
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu
(Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr.,
41/07 – popr. in 114/06 – ZUTGP), Pravilnika o načrtovanju in organiziranju stalnega
strokovnega izobraževanja in usposabljanja
(Ur. l. RS, št. 120/04), določil Pogodbe o financiranju javnih pooblastil Socialne zbornice Slovenije v letu 2008, št. 46114-10/2007
z dne 20. 2. 2008, objavlja Socialna zbornica Slovenije
javni razpis
za sofinanciranje individualnega
izobraževanja v študijskem
letu 2008/2009
Letošnji razpis daje prednost podiplomskim študijskim programom (specialistični
ali magistrski) zaradi potreb po poglobljenih
znanjih na področju socialnega varstva.
Besedilo javnega razpisa je pisano v moški slovnični obliki. Vsebina, pogoji in kriteriji
javnega razpisa se uporabljajo enakopravno, tako za moški kot ženski spol.
Besedilo javnega razpisa
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: zbornica).
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje izobraževalnih programov,
organiziranih in izvedenih v Republiki Sloveniji v študijskem letu 2008/2009. Izbrani
so lahko posamezniki, vključeni v strukturo
izobraževalnih programov iz 3. točke tega
razpisa. Na razpisu lahko kandidirajo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje, navedene
v razpisu.
3. Struktura izobraževalnih programov
Za študijsko leto 2008/2009 razpisujemo
naslednjo strukturo izobraževalnih programov, v okviru katere so posamezniki lahko
izbrani za sofinanciranje individualnega izobraževanja, in sicer:
3.1. Podiplomski študijski programi
Sofinancira se:
– šolnina specialističnega ali magistrskega podiplomskega študijskega programa družboslovnih strok, ki se povezujejo
s področjem socialnega varstva v skladu
z 69. členom Zakona o socialnem varstvu
(v nadaljevanju: ZSV),
– zagovor specialističnega ali magistrskega podiplomskega dela družboslovnih
strok, ki se povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV.
Sofinanciranje individualnega izobraževanja ni mogoče za programe, ki:
– so že sofinancirani iz sredstev zbornice,
– se ne povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV,
– se ne zaključijo s podiplomskim delom.
Sofinanciranje individualnega izobraževanja tudi ni mogoče za kandidate, ki so
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že bili sofinancirani iz sredstev zbornice,
pa niso v roku izpolnili svojih pogodbenih
obveznosti.
Sofinancira se samo tisti del šolnine/zagovora, ki so ga kandidati kot fizične osebe sami vplačali in o tem k vlogi priložili
ustrezna dokazila v skladu s pogoji tega
razpisa.
4. Splošni pogoji
Kandidirajo lahko posamezniki, ki so:
4.1. strokovni delavci na področju socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV,
4.2. individualni člani zbornice ali zaposleni pri kolektivnem članu zbornice,
4.3. vpisani v izobraževalni program
v študijskem letu 2008/2009,
4.4. poravnali vse obveznosti do zbornice,
4.5. pravočasno in posamično poslali
vlogo,
4.6. zaposleni za nedoločen ali določen
čas na delovnem mestu, na katerem opravljajo dela in naloge s področja socialnega
varstva.
5. Vsebina vloge – vloga kandidata mora
vsebovati: splošne podatke (točke 5.1.–
5.3.), vsebinske podatke (točke 5.4.–5.6.),
dokazila (točka 5.7.) in izjave kandidata (točka 5.8.)
5.1. Podatki o kandidatu:
Ime in priimek
Stalni naslov
Poštna številka in pošta
Kontaktni naslov (naslov, kamor želite prejemati pošto)
Datum rojstva
Državljanstvo
Davčna številka
Številka transakcijskega računa
IBAN SI 56
Naziv banke
Izobrazba
Poklic
Datum opravljanja strokovnega izpita na področju socialnega varstva
Število let delovne dobe v socialnem varstvu
Članstvo v zbornici (ustrezno obkrožite)
a) individualno
b) kolektivno
Stacionarna in mobilna telefonska številka
Elektronska pošta
Naziv in naslov organizacije zaposlitve
Delovno mesto
5.2. Podatki o izobraževalni organizaciji:
Naziv
Naslov
Poštna številka in pošta
Ali izdaja javno veljavno listino
5.3. Podatki o izbranem izobraževalnem programu:
Točen naslov programa
Vrsta podiplomskega izobraževanja (specializacija ali magisterij)
Trajanje izobraževanja
Letnik/stopnja vpisa v študijskem letu 2008/09
Datum vpisa v študijskem letu 2008/09
Vpisna številka
Višina šolnine/zagovora
Višina šolnine/zagovora, za katero kandidat pričakuje sofinanciranje
zbornice
Višina pridobljenih sredstev iz drugih virov (kandidat vpiše sredstva,
ki jih je za šolnino/zagovor pridobil oziroma jih bo iz drugih virov
– pomeni, da zneska v celoti ne bo plačal sam)
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5.4. Predstavitev izbranega izobraževalnega programa.
5.5. Mnenje delodajalca o izbranem izobraževanju oziroma izjava vlagatelja, da se
izobražuje v lastnem interesu.
5.6. Individualna predstavitev (v skladu
z navodili, ki so priloga razpisa).
5.7. Dokazila:
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (pridobi
zbornica),
– potrdilo o vpisu v izbran izobraževalni
program (pridobi zbornica),
– obvestilo organizatorja izobraževanja
o predstavitvi izobraževalnega programa
in šolnini letnika/stopnje izvedbe izobraževanja v študijskem letu 2008/2009 (pridobi
kandidat),
– originalno potrdilo o vplačilu šolnine
za izbran izobraževalni program/zagovora
podiplomskega dela oziroma s strani banke
overjen izpisek, iz katerega je razvidno kandidatovo vplačilo šolnine/zagovora (pridobi
kandidat).
5.8. Izjave:
– izjava kandidata o seznanjenosti in
sprejemu razpisnih pogojev (obvezna priloga k vlogi),
– izjava kandidata o obdelavi osebnih
podatkov (obvezna priloga k vlogi),
– izjava kandidata, da ne želi, da zbornica zanj pridobiva njegove osebne podatke
(ni obvezna priloga k vlogi).
Razpisno dokumentacijo dobijo kandidati
v tajništvu Socialne zbornice Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, vsak delovni
dan v času razpisa od 8. do 15. ure, ali na
spletni strani zbornice www.soczbor-sl.si.
6. Popolnost vloge
Vloga je popolna, če kandidat do predpisanega roka za oddajo vlog predloži vse podatke, dokazila, ki jih mora sam posredovati,
in obvezne izjave, navedene v 5. točki tega
razpisa. Kandidat s podpisom izjav iz 5.8.
točke razpisa potrjuje resničnost vseh navedenih podatkov v vlogi. Podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB1).
Če kandidat podpiše izjavo, da ne želi,
da zbornica zanj pridobiva njegove osebne
podatke, mora vsa dokazila in podatke, zahtevane v tem razpisu, dostaviti sam, v razpisnih rokih, ne glede na razpisne navedbe,
da določena dokazila pridobi zbornica.
Dokazila morajo biti priložena v izvirniku
ali v overjeni kopiji. Listina se lahko overi
samo pri notarju (notarska overitev) ali pri
upravni enoti (upravna overitev). Potrdilo
»kopija enaka izvirniku« lahko za potrebe
tega razpisa ob predložitvi izvirnika izda le
zbornica.
Kandidati, ki bodo posredovali nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi.
7. Merila za izbor
Nepravočasno prispele in napačno označene vloge se ne obravnavajo. Pravilne in
primerne vloge imajo možnost izbora na
podlagi naslednjih meril:
7.1. izpolnjevanje splošnih pogojev razpisa,
7.2 usklajenost izbranega izobraževalnega programa z delovnim področjem kandidata in dejavnostjo socialnega varstva,
7.3. razvidnost razvoja poklicne kariere
posameznika na področju socialnega varstva.
8. Višina sofinanciranja
Sofinanciranje se izvede za program, ki
se izvaja v študijskem letu 2008/2009.
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Orientacijska sredstva za sofinanciranje individualnega izobraževanja v študijskem letu 2008/2009 so predvidena v višini
9.207,32 EUR.
9. Pogodba o sofinanciranju
Izbrani kandidati bodo z zbornico podpisali pogodbo o sofinanciranju individualnega
izobraževanja v študijskem letu 2008/2009.
Podpisano pogodbo bodo kandidati morali vrniti v roku, o katerem jih bo zbornica
obvestila v spremnem dopisu k pogodbi,
ki pa ne bo daljši od 15 dni. Če kandidat
ne bo pravočasno zbornici vrnil podpisane
pogodbe, bo zbornica štela, da je odstopil
od sklenitve pogodbe in da ne želi prejeti
sredstev razpisa. Morebitna preostala sredstva bo komisija s posebnim sklepom razdelila med izbrane kandidate. V tem primeru
bodo kandidatom naknadno izdani dopolnilni sklepi in posredovani aneksi k sklenjenim
pogodbam.
Sredstva bodo nakazana neposredno
oziroma izključno kandidatu na transakcijski
račun, ki ga bo navedel v svoji vlogi.
Zbornica ne prevzema nobene odgovornosti in/ali stroškov, povezanih s posredovanjem nepopolnih ali netočnih podatkov
s strani kandidata.
Kandidati se s pogodbo obvežejo, da
bodo:
9.1. pridobljeno znanje ustrezno uporabljali pri strokovnem delu na področju socialnega varstva;
9.2. pri zaključni nalogi upoštevali področje socialnega varstva in uporabnost naloge
za socialnovarstveno dejavnost ter se po
potrebi posvetovali z zbornico;
9.3. izobraževanje oziroma študijsko leto
2008/2009 uspešno zaključili in o tem obvestili zbornico najkasneje do 19. oktobra
2009*;
*Kandidat najkasneje do 19. oktobra
2009 posreduje zbornici originalno potrdilo izobraževalne organizacije o uspešno
zaključenem izobraževanju oziroma študijskem letu 2008/2009.
9.4. posredovali en izvod specialistične/magistrske naloge v 15-ih dneh po zagovoru, če se sofinancira zagovor naloge;
9.5. pripravili pisno nalogo na temo, ki
si jo samostojno izberejo, povežejo z izbranim izobraževalnim programom, delovnim
področjem in dejavnostjo socialnega varstva (pomembno je, da je iz naloge razvidno novo pridobljeno znanje v povezavi
s praktičnim delom. Pisna naloga obsega
najmanj pet tipkanih strani in se na zbornico posreduje najkasneje do konca junija
2009) in
9.6. dovolili zbornici, da v soglasju
z njimi, njihove avtorske prispevke/povzetke predstavi, preoblikuje in objavi na spletni
strani ter strokovnem biltenu zbornice »Socialni izziv«.
Kolikor kandidati ne bodo izpolnili pogodbenih obveznosti v rokih, določenih s to
pogodbo, se zavežejo, da bodo zbornici
v 15-ih dneh po pozivu vrnili denar, ki ga
je zbornica namenila sofinanciranju individualnega izobraževanja, sicer bo znesek
sodno izterjan.
10. Rok za oddajo vlog
Kandidati lahko pošljejo vloge priporočeno po pošti najkasneje do 30. septembra
2008 do 24. ure v zaprti kuverti na naslov:
Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta
8, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
individualnega izobraževanja v študijskem

letu 2008/2009« v levem zgornjem kotu na
naslovni strani ter z imenom in naslovom
kandidata na hrbtni strani kuverte, ali jih
oddajo osebno v tajništvu zbornice od 8. do
15. ure vsak delovni dan do 30. septembra
2008.
Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bodo izločene ter vrnjene vlagateljem. Pravilno opremljene vloge so vloge v skladu s prvim odstavkom 10. točke
tega razpisa. Za pravočasno vlogo se šteje
vloga, ki bo zbornici osebno predložena do
datuma in ure, določene v tem razpisu, ali
zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo v prostorih zbornice 2. oktobra 2008.
Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge bo odpirala štiričlanska razpisna komisija, imenovana skladno s Statutom Socialne zbornice
Slovenije.
12. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo
kandidati obveščeni pisno najkasneje do
13. novembra 2008.
13. Razpisni obrazci in kontaktna oseba
Razpisni obrazci so objavljeni in dostopni na spletni strani zbornice www.
soczbor-sl.si.
Informacije o razpisu in izpolnjevanju
prijavne dokumentacije posreduje Mihael
Markoč na tel. 01/581-93-14, ali e-naslovu:
miha.markoc@soczbor-sl.si.
Priloga k razpisu: Navodila za pripravo
individualne predstavitve (točka 5.6)
1. Izobraževalna in poklicna pot (1–2
strani):
– opis sedanjega delovnega mesta (s katero populacijo delate, katere metode dela
uporabljate, kaj je najpomembnejše pri vašem delu),
– predstavitev delovnih izkušenj (vsebinsko in kronološko, od sedanje zaposlitve do
vseh preteklih zaposlitev, lahko predstavite
tudi pogodbena dela in prostovoljno delo),
– predstavitev dosedanjega formalnega
in neformalnega izobraževanja (opis, kronologija izbranih izobraževanj brez potrdil
– s poudarkom na zadnjih dveh letih, povezovanje pridobljenega znanja z delom),
– razlogi za izbor izobraževalnega programa, s katerim kandidirate za individualno
sofinanciranje,
– predstavitev nadaljnjega razvoja svoje
poklicne kariere (kje se vidite v naslednjih
letih, kaj boste še storili, da boste načrtovane cilje dosegli).
2. Reference (1–2 strani):
– objavljeni članki, prispevki, sodelovanje v medijih (navedite vir objave),
– sodelovanje in/ali vodenje delovnih
skupin, komisij in drugih strokovnih organov,
– predavanja v izobraževalnih programih,
– prostovoljno delo, sodelovanja v društvih, sodelovanje v in/ali vodenje projektov,
– razvoj programa za določeno skupino
uporabnikov.
Socialna zbornica Slovenije
Št. 30304-4-27/8
Ob-7057/08
Olimpijski komite Slovenije – združenje
športnih zvez, Celovška 25, Ljubljana, Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana in
Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, Dunajska cesta 51,
Ljubljana, objavljajo skupni
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razpis
za pridobitev in podaljšanje pravice
do štipendije za športnike in športnice
v Republiki Sloveniji
za šolsko/študijsko leto 2008/2009
I. Pridobitev pravice do štipendije
Merila za pridobitev štipendije
Pravico do štipendije lahko uveljavlja tisti
športnik oziroma športnica (v nadaljevanju:
športnik), ki hkrati izpolnjuje naslednji dve
merili:
1) ima status kategoriziranega športnika po veljavnem Seznamu kategoriziranih
športnikov v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja
OKS,
2) je v obdobju od 1. 9. 2007 do 31. 8.
2008 kot član državne reprezentance Republike Slovenije dosegel enega od naslednjih
športnih rezultatov v disciplinah rednega
programa olimpijskih iger:
a) osvojil eno od medalj na:
– Olimpijskih igrah,
– svetovnem ali evropskem prvenstvu
mladincev, mlajših članov in članov,
– olimpijskem festivalu evropske mladine,
b) dosegel športni rezultat, ki je bil podlaga za pridobitev statusa kategoriziranega
športnika svetovnega razreda,
c) osvojil 4.–8. mesto na olimpijskih
igrah, svetovnem ali evropskem prvenstvu
mladincev, mlajših članov in članov ter olimpijskem festivalu evropske mladine v individualnih športnih disciplinah, ki so v tekočem
letu razvrščene v 1. razred športnih panog
po Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni
ravni pri Ministrstvu za šolstvo in šport in
sicer: atletika, športna gimnastika, jadranje,
judo, kajak-kanu na divjih vodah, cestno kolesarstvo, plavanje, alpsko smučanje, biatlon, deskanje na snegu, smučarski skoki,
tek na smučeh in veslanje; kot individualne
športne discipline se ne upoštevajo športni
rezultati v konkurenci štafet ali ekip.
Pogoji za pridobitev štipendije
Pravico do štipendije lahko uveljavlja
športnik, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1) izpolnjuje merila za pridobitev štipendije,
2) pridobi priporočili strokovnega sveta
nacionalne panožne športne zveze in trenerja, ki vsebujeta strokovno utemeljitev
predloga,
3) je državljan Republike Slovenije,
4) se izobražuje:
a) v Republiki Sloveniji kot:
– učenec osnovnega izobraževanja,
– dijak gimnazije,
– dijak oziroma vajenec nižjih in srednjih poklicnih šol,
– dijak srednjih strokovnih in tehniških
šol,
– študent višje strokovne šole oziroma študent visokošolskega zavoda,
b) v tujini;
5) ni v rednem delovnem razmerju,
6) njegov bruto dohodek v preteklem koledarskem letu ne presega dvakratne letne
bruto zajamčene plače v Republiki Sloveniji
za leto 2007 (5.705,52 EUR).
Zahtevana dokumentacija
“Vlogi za pridobitev pravice do štipendije
za športnike in športnice za šolsko/študijsko
leto 2008/2009” morajo kandidati priložiti:
– potrdilo o državljanstvu (original),
– potrdilo o vpisu za šolsko oziroma študijsko leto 2008/2009 (original),

– spričevalo o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (overjeno fotokopijo),
– priporočili strokovnega sveta nacionalne panožne športne zveze in trenerja,
ki vsebujeta strokovno utemeljitev predloga
(originala).
II. Podaljšanje pravice do štipendije
Zahtevana dokumentacija
“Vlogi za podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za šolsko/študijsko leto 2008/2009” morajo kandidati – štipendisti priložiti:
– potrdilo o vpisu za šolsko oziroma študijsko leto 2008/2009 (original),
– spričevalo o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (overjeno fotokopijo).
Štipendisti, ki izpolnjujejo pogoje za podaljšanje pravice do štipendije in so dosegli
športni rezultat skladno z 2. točko meril za
pridobitev štipendije, lahko posredujejo vlogo za pridobitev pravice do štipendije; k vlogi je potrebno priložiti samo dokumentacijo,
ki je navedena za podaljšanje pravice do
štipendije.
III. Navodila za izpolnitev vloge
Vlogo za pridobitev ali podaljšanje pravice do štipendije morajo kandidati izpolniti
preko spletnega obrazca na strani Olimpijskega komiteja Slovenije na naslednjih URL
naslovih:
– vloga za pridobitev pravice do
štipendije: http://www.olympic.si/index.
php?id=391,
– vloga za podaljšanje pravice do
štipendije: http://www.olympic.si/index.
php?id=388.
Izpolnjeno vlogo mora kandidat natisniti in jo s prilogami posredovati na spodnji
naslov v predpisanem razpisnem roku.
Vse potrebne informacije dobijo kandidati na sedežu nacionalne panožne športne
zveze ali na spletnih straneh Olimpijskega
komiteja Slovenije (http://www.olympic.si/index.php?id=42).
IV. Rok za oddajo vloge
Zahtevano dokumentacijo morajo kandidati s priporočeno pošiljko poslati najkasneje do 30. 9. 2008 na naslov: Olimpijski
komite Slovenije, Odbor za vrhunski šport,
Celovška 25, 1000 Ljubljana.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Potrdilo o vpisu lahko kandidati priložijo
po poteku roka, vendar najkasneje v 3 dneh
po vpisu.
Olimpijski komite Slovenije – združenje
športnih zvez
Ministrstvo za šolstvo in šport
Fundacija za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji
Ob-7081/08
Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.o.o., na podlagi
Statuta in Pravil o oddaji naročil, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za »Izvedba
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del ter zunanje ureditve s priključki pri
gradnji objekta enote doma starejših in
objekta z 21 oskrbovanimi stanovanji na
lokaciji ob Ulici Staneta Rozmana
v Murski Soboti«
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1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana; tel.
+386/1/300-88-11, faks +386/1/431-83-32;
kontaktni osebi: Breda Klemenčič, e-pošta:
breda.klemencic@ns-piz.si, Romana Celarec, e-pošta: romana.celarec@ns-piz.si.
2. Kraj izvajanja del: Murska Sobota, ob
Ulici Staneta Rozmana.
3. Dela, ki jih je treba izvesti: naročnik je
investitor gradnje objekta enote doma starejših in objekta z 21 oskrbovanimi stanovanji. Podrobne specifikacije del so navedene
v Tehničnem popisu del, ki je kot Priloga
sestavni del razpisne dokumentacije.
Trajanje izvajanja del: 13 mesecev.
4. Naslov, kjer je mogoče dvigniti razpisno dokumentacijo: Nepremičninski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (VI. nadstropje), vsak delovni dan med 9. in 14. uro.
Na zahtevo zainteresiranih ponudnikov se
lahko razpisna dokumentacija pošlje tudi po
pošti. Odkupna cena za izvod razpisne dokumentacije znaša 250 EUR, ki jih je pred
dvigom dokumentacije potrebno nakazati na
TRR naročnika, odprt pri Abanki Vipa d.d.,
št. 05100-8010457659. Vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi
ponudnik.
5. Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno
3. 10. 2008 do 14. ure.
6. Rok za prejem ponudb: 6. 10. 2008
do 9. ure.
7. Datum in kraj odpiranja ponudb: 6. 10.
2008 ob 12. uri, na sedežu naročnika, Mala
ulica 5, Ljubljana. Odpiranje je javno.
8. Sposobnost za izvedbo naročila
Sposobnost za izvedbo naročila bo priznana vsem ponudnikom, ki bodo izpolnjevali splošne pogoje iz razpisne dokumentacije (pogoje po ZJN-2) in naslednje pogoje:
– ponudnik je v zadnjih treh letih izvedel gradnjo treh stavb skupni vrednosti nad
9.000.000 EUR z DDV
dokazilo: obrazec št. 5 (seznam referenc);
– ponudnik zagotavlja garancijski rok za
vsa izvedena dela v trajanju 5 let, za posamezna dela pa v skladu s pogodbo
dokazilo: izjava ponudnika;
– rok za zaključek del je 13 mesecev od
uvedbe v delo, ponudnik pa ga je sposoben
izpolniti
dokazilo: izjava ter terminski plan.
9. Finančna zavarovanja, ki jih je ponudnik dolžan zagotoviti in predložiti za veljavnost ponudbe
Ponudnik je dolžan za zavarovanje svojih obveznosti predložiti naročniku naslednje
bančne garancije ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice:
– Garancija za resnost ponudbe:
Ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
300.000 EUR skupaj s ponudbo, sicer šteje
ponudba za nepravilno. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom oziroma ne izpolni drugih obveznosti
potrebnih za sklenitev pogodbe, naročnik
unovči garancijo, razen, če so razlogi za
nesklenitev na strani naročnika. Garancija
za resnost ponudbe mora veljati še najmanj
100 dni šteto od dneva (roka) za predložitev
ponudbe.
– Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
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Izbrani ponudnik je dolžan v 10 dneh
po podpisu pogodbe naročniku predložiti
bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Garancija mora veljati vsaj še 30 dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih del oziroma izročitve in
prevzema del z možnostjo podaljšanja.
– Garancija za odpravo napak v garancijskem roku:
Ponudnik bo ob izročitvi in prevzemu del
izročil naročniku bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za
odpravo napak v garancijskem roku, in sicer
v višini 5% od končne pogodbene vrednosti z DDV. Čas trajanja garancije mora biti
še najmanj 5 let po prevzemu del. Kolikor
se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja
garancije
10. Plačilni pogoji: plačilo v roku 60 dni
od prejema mesečne situacije oziroma
končnega obračuna.
11. Merilo za ocenjevanje ponudb: cena
za razpisana dela v celoti.
Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Ob-7082/08
Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.o.o., na podlagi
Statuta in Pravil o oddaji naročil, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za »Izvajanje nadzora
za potrebe gradnje objekta enote doma
starejših in objekta z 21 oskrbovanimi
stanovanji na lokaciji ob Ulici Staneta
Rozmana v Murski Soboti (gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela, zunanja
ureditev s priključki in montaža
opreme stanovanj)«
1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana; tel.
+386/1/300-88-11, faks +386/1/431-83-32;
kontaktni osebi: Breda Klemenčič, e-pošta:
breda.klemencic@ns-piz.si, Romana Celarec, e-pošta: romana.celarec@ns-piz.si.
2. Kraj izvajanja del: Murska Sobota, ob
Ulici Staneta Rozmana.
3. Dela, ki jih je treba izvesti: naročnik je
investitor gradnje objekta enote doma starejših in objekta z 21 oskrbovanimi stanovanji. Izvajanje nadzora obsega nadzor nad
izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, zunanje ureditve s priključki, dobavo in montažo opreme in drugo, skladno
s priloženo pogodbo.
Trajanje izvajanja del: 13 mesecev.
4. Naslov, kjer je mogoče dvigniti razpisno dokumentacijo: Nepremičninski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (VI. nadstropje), vsak delovni dan med 9. in 14. uro.
Stroškov v zvezi z razpisno dokumentacijo
ni. Vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.
5. Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno
3. 10. 2008 do 14. ure.
6. Rok za prejem ponudb: 6. 10. 2008
do 10. ure.
7. Datum in kraj odpiranja ponudb: 6. 10.
2008 ob 13. 30, na sedežu naročnika, Mala
ulica 5, Ljubljana. Odpiranje je javno.
8. Sposobnost za izvedbo naročila

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Sposobnost za izvedbo naročila bo priznana vsem ponudnikom, ki bodo izpolnjevali splošne pogoje iz razpisne dokumentacije in naslednje pogoje:
– ponudnik je v zadnjih treh letih izvedel dela nadzora gradnje na treh stavbah,
katerih skupna vrednost je znašala nad
9.000.000 EUR z DDV
dokazilo: obrazec št. 4 (seznam referenc);
– ponudnik ima zaposlene delavce ali
sklenjene ustrezne pogodbe z osebami, ki
izpolnjujejo pogoje za izvajanje nadzora nad
gradnjo zahtevnih objektov v skladu z Zakonom o graditvi objektov, katerih seznam
izhaja iz obrazca št. 5, in bodo tu navedeni
delavci dejansko izvajali predmetne storitve.
9. Plačilni pogoji: plačilo v roku 60 dni od
prejema mesečne situacije oziroma končnega obračuna.
10. Merilo za ocenjevanje ponudb: najnižja ponudbena cena.
Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja d.o.o.
Ob-7058/08
Na podlagi Pravilnika o štipendiranju
v Občini Mokronog - Trebelno (Ur. l. RS, št.
82/08), in na podlagi Odloka o proračunu
Občine Mokronog - Trebelno za leto 2008
(Ur. l. RS, št. 56/08 in 22/08) objavlja Občina
Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, 8230
Mokronog
javni razpis
za dodelitev štipendij dijakom in
študentom Občine Mokronog - Trebelno
za šolsko oziroma študijsko leto
2008/2009
1. Predmet javnega razpisa: podelitev štipendij dijakom in študentom Občine
Mokronog - Trebelno, razen tistim, ki imajo
možnost pridobiti štipendijo po Pravilniku
o sofinanciranju programov na področju
kmetijstva v Občini Mokronog - Trebelno
za programsko obdobje 2008–2013 (Ur. l.
RS, št. 62/08).
2. Pravico do štipendije Občine Mokronog - Trebelno lahko uveljavijo dijaki, ki
obiskujejo srednješolski program poklicne,
srednje tehniške in strokovne šole, program
gimnazije in študenti višješolskega, visokošolskega in univerzitetnega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Občini
Mokronog - Trebelno,
– da imajo status rednega študenta, razen študenti z vpisanim absolventskim statusom oziroma status dijaka,
– da so v preteklem šolskem letu dosegli
najmanj prav dober šolski uspeh – učenci,
vajenci in dijaki oziroma povprečno oceno
vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti,
– da je njihovo izobraževanje neprekinjeno in redno,
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, niso
lastniki ali solastniki podjetja in ne prejemajo
druge štipendije v Republiki Sloveniji.
3. Kriteriji za dodelitev štipendije so:
– boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata,

– mnenje Zavoda RS za zaposlovanje
glede deficitarnosti smeri študija oziroma
srednješolskega izobraževanja na trgu delovne sile na območju Občine Mokronog
- Trebelno,
– na podlagi pridobljenega mnenja se
upošteva višji letnik v določenem deficitarnem profilu,
– boljši dosežki na izven šolskih dejavnostih,
– ob enakih pogojih ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega
člana, dohodek na družinskega člana se bo
izračunal v skladu z 14. in 15. členom Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog
- Trebelno (Ur. l. RS, št. 82/08).
Popolne, ustrezno dokumentirane in
v razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. Na osnovi
prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter
na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila
poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Mokronog - Trebelno.
4. Okvirna vrednost in število štipendij
Za šolsko oziroma študijsko leto 2008/2009
bodo v skladu s Pravilnikom o štipendiranju
v Občini Mokronog - Trebelno predvidoma
dodeljene 3 štipendije, in sicer 2 za dijake
in 1 za študente. Višina štipendije za dijake
bo znašala 130 EUR mesečno, za študente
pa 150 EUR mesečno.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
podelitev štipendij znaša na podlagi sprejetega občinskega proračuna za leto 2008
in na podlagi Odloka o rebalansu A Občine
Mokronog - Trebelno za leto 2008 (Ur. l. RS,
št. 22/2008) 4.920 EUR.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno po prijavnem obrazcu, ki je sestavni
del javnega razpisa, h kateri je potrebno
priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega
programa,
– predstavitev in utemeljitev izbora šole
oziroma univerze,
– dokazilo o doseženem učnem uspehu
v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni
oceni predhodnega študijskega leta,
– dokazila o izven šolskih dejavnostih,
uspehih in priznanjih,
– fotokopija osebnega dokumenta.
6. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: javni razpis se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, na spletni strani občine in v občinskem glasilu ODSEV. Obrazci
so od dneva te objave do izteka prijavnega
roka dosegljivi v sprejemni pisarni Občine
Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog in na spletni strani občine (www.
Mokronog-Trebelno.si).
7. Rok za oddajo prijave in način oddaje: prijavo z vsemi potrebnimi dokazili je
potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje
do 10. 10. 2008 do 12. ure, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, 8230
Mokronog z oznako »Ne odpiraj – vloga za
podelitev štipendije«.
8. Obravnavane bodo le tiste prijave, ki
bodo pravočasne: vlagatelj nepopolne prijave bo pozvan k njeni dopolnitvi. Prepozno
prispele prijave na javni razpis in prijave, ki
ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden
v pozivu, se s sklepom zavržejo.
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9. Izid razpisa: sam razpis bo zaključen
najkasneje v 45-ih dneh od dneva odpiranja vlog.
O podelitvi štipendij Občine Mokronog
- Trebelno bo odločala na predlog komisije
za štipendiranje Občinska uprava Občine
Mokronog - Trebelno z odločbo. Odločba
bo posredovana vsakemu kandidatu, ki se
je javil na javni razpis. Kandidat ima pravico
v osmih dneh od prejema odločbe zoper odločitev občinske uprave vložiti pritožbo.
Po pravnomočnosti odločbe bo s štipendistom sklenjena pogodba o štipendiranju,
v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Mokronog
- Trebelno kot štipenditorjem in izbranim štipendistom v skladu z določili Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog - Trebelno.
10. Dodatne informacije in pojasnila: Mateja Vrabec, tel. 07/349-82-66, elektonski
naslov: mateja.vrabec@mokronog - trebelno.si.
Občina Mokronog - Trebelno
Št. 430-0069/2008
Ob-7074/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Odloka
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2008 (Uradni list RS, št. 13/08),
Statuta Mestne občine Murska Sobota-uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št.
23/07) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje dodatne oziroma
razširjene dejavnosti za predšolske
in osnovnošolske otroke Glasbene šole
v Mestni občini Murska Sobota
za leto 2008
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dodatne oziroma razširjene dejavnosti, ki jih izvaja glasbena šola.
Z razpisom želimo omogočiti kreativno in
kvalitetno preživljanje časa v okviru šole.
V okviru tega razpisa so razpisane
teme:
– udeležba učencev in mentorjev na
predmetnih tekmovanjih iz znanja po učnem
načrtu in predmetniku glasbene šole,
– udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih ter organizacija tekmovanj,
– regionalna in državna mednarodna
tekmovanja in srečanja,
– revije glasbenih šol,
– organizacija koncertov,
– sodelovanje z drugimi šolami.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– Glasbena šola, katere ustanoviteljica
je v skladu z Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestna občina
Murska Sobota.
3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– vsebina vloge je v skladu s razpisanimi
temami v predmetu razpisa,
– dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do konca leta 2008,
– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v Mestni
občini Murska Sobota.

4. Merila za izbor vlog
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev: orientacijska
vrednost razpisa za dodatno oziroma razširjeno dejavnost za predšolske in osnovno
šolske otroke znaša do 4.900,00 EUR.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti
porabljena do 25. 12. 2008.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo popolne vloge oddati
na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota do
vključno 12. 9. 2008 oziroma najpozneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani mora biti naveden
naziv in naslov vlagatelja. Na prednji levi
strani ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga: Javni razpis za sofinanciranje
dodatne oziroma razširjene dejavnosti za
predšolske in osnovnošolske otroke Glasbene šole v Mestni občini Murska Sobota
za leto 2008.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne občine Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, dne 15. 9. 2008. V primeru nepopolnih
izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala, da
jih dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni
od prejema pošte.
9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa:
Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 7. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije,
– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev,
– vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih
in posebnih pogojev, določenih v besedilu
razpisa in razpisne dokumentacije,
– vloge, ki jih bo strokovna komisija na
podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa
o dodelitvi sredstev v roku osem dni od
prejema sklepa. Pritožba se vloži na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska sobota.
Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik
pri organu, ki je sklep izdal. Če se pošlje
po pošti priporočeno, se na dan oddaje na
pošto ne šteje za dan izročitve naslovniku.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Prepozno vložena pritožba se zavrže.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.
murska-sobota.si) in v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, vsak delovni dan.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlagatelji dobijo po tel. vsak dan od
8. do 12. ure oziroma po e-pošti, in sicer pri
Darji Kadiš, tel. 02/525-16.65, e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
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Št. 478-0012/2008
Ob-7076/08
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07), in sprejetega Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem
občine na 11. seji občinskega sveta, z dne
23. 4. 2008, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica.
II. Predmet prodaje:
1. Stanovanjski prostori, nad gostinskim
lokalom na avtobusni postaji, na naslovu:
Partizanska cesta 1, Mežica. Stanovanje
z ID št. 0889-418-10, v velikosti 118,92 m2,
stoji na parceli št. 220, pripisani pri vložku št. 536, k.o. Mežica. Izhodiščna cena:
66.595,00 €.
Izhodiščna cena je določena v skladu
s cenitvijo, ki jo je izdelal sodni cenilec in
izvedenec nepremičnin z ASA certifikatom,
18. 6. 2008 in sklepom Občinskega sveta Občine Mežica, ki je potrdil Posamični
program ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Mežica.
II. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelo videno-kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmetne prodaje.
2. Varščina za resnost ponudbe, ki jo
morajo ponudniki poravnati na račun Občine Mežica št. 01274-0100010050, sklic 00
478-12 najkasneje do 15. 9. 2008, znaša
10% od izklicne cene v točki I. Varščina bo
uspelemu ponudniku vračunana v kupnino
ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena v roku 8 dni, brez obresti,
po končani izbiri.
3. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od sprejema sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika in plačati kupnino v enkratnem znesku najkasneje v 8 dneh
od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe,
v nasprotnem primeru lahko prodajalec
k podpisu kupoprodajne pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od namere za sklenitev kupoprodajne pogodbe
s prodajalcem.
4. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s cenitvijo nepremičnine, sklenitvijo
kupoprodajne pogodbe (notarsko overitev,
takse za vpis v zemljiško knjigo ter druge
davščine). Ti stroški niso zajeti v izklicni ceni
nepremičnine.
5. Upoštevane bodo le pravočasne in
popolne ponudbe, v katerih bo ponujena
cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene.
6. 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);
– Izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2);
– Fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, bančne kartice in davčno številko za
fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo
pravne osebe ali s.p. ne sme biti starejši
od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe)
ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma
s.p.;
– Potrdilo o plačanih prispevkih in davkih, 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;
– Parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno. V primeru manjših ponudbenih razlik
(do 1.000 €) ali enakih ponudb se lahko
s ponudniki izvedejo dodatna pogajanja.
8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
III. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
1. Komisija bo upoštevala le pisne ponudbe, ki bodo z ustreznimi prilogami prispele v zaprti ovojnici, do 19. 9. 2008 do
10. ure, na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica z oznako »Ne odpiraj!
Ponudba na javni razpis za prodajo nepremičnin«.
Nepravočasne in nepravilno označene
ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Odpiranje ponudb, ne bo javno.
2. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko
interesenti dobijo na Občini Mežica vsak delovni dan na tel. 02/827-93-54 – Mateja Kavtičnik ali e-mail: andreja.breznik@mezica.si.
Občina Mežica
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Javne dražbe
Ob-7109/08
Popravek
V razpisu javne dražbe za oddajo v najem zemljišč v lasti Mestne občine Celje za
postavitev svetlobnih vitrin (city light-ov), objavljanem v Uradnem listu RS, št. 82 z dne
14. 8. 2008, št. 2008196, Ob-6981/08 se
popravi besedilo javne dražbe v 6. in 7. točki, in sicer tako, da se glasi:
»6. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov
9, Celje (II. nadstropje), dne 17. 9. 2008
ob 9. uri.
7. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno 15. 9. 2008 plačati varščino v višini 20% od navedene izklicne cene pod posamezno točko, na
transakcijski račun Mestne občine Celje, št.
01211-0100002855, z obveznim sklicem na
št. 28 75108-7103042-70000008 z navedbo
»plačilo varščine za javno dražbo za oddajo
v najem zemljišč« in oznako točke, pod katero se nahaja zemljišče (npr. b) 2.).«
Mestna občina Celje
Št. 478-8/2006/23
Ob-7087/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje:
Predmet ravnanja je stanovanje na Kržičevi 4 v izmeri 47,30 m2, ter dva pomožna
prostora v izmeri 0,90 m2 ter 1,70 m2, parc.
št. 52.E, vpisano v zk. vl. št. 2694/18, k. o.
Bežigrad (šifra k.o. 2636), v celoti.
Stanovanje je v lasti Republike Slovenije v višini 1/2 od celote, v skladu s soglasjem solastnic Slemc Elizabete, Fuks Alenčice ter Slemc Mire, pa je predmet javne
dražbe stanovanje na Kržičevi 4 v Ljubljani
do celote.
V naravi je stanovanje locirano v tretjem
od štirih nadstropij stanovanjskega objekta,
zgrajenega v letu 1959. Strešna konstrukcija je bila obnovljena v letu 2006. Stanovanje obsega predsobo, kopalnico, WC,
sobo, kuhinjo, dnevno sobo in ložo. V polkleti sta še dva pomožna prostora. Stene
so fino ometane in zglajene, v kopalnici so
na tleh in stenah položene keramične ploščice, v spalnici in dnevni sobi je položen
klasičen parket in topli pod, v hodniku in
kuhinji je položen linolej. Okna so lesena
klasična dvojno zastekljena, notranja vrata
so lesena polna. Stanovanje je priključeno
na električno, vodovodno, kanalizacijsko in
KTV omrežje. Ogrevanje stanovanja je z lokalnimi termoakumulacijskimi pečmi.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
Za stanovanje, ki je predmet prodaje, je
izklicna cena 124.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 5.000,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin po stopnji
2% ni vključen v ceno in ga kupec plača
poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh od sklenitve
pogodbe oziroma od prejema računa, ki ga
bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, in sicer v torek, 23. 9. 2008, z začetkom ob 12. uri.
7. Višina varščine
Varščina za stanovanje, parc. št. 52.E,
vpisano v zk. vl. št. 2694/18, k.o. Bežigrad, znaša 12.400,00 EUR in se plača
na račun št. 01100-6300109972, sklic 18
31119-7221002-7554-2008, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Bežigrad.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmeta javne dražbe je možen
po predhodni telefonski najavi. Za dodatne
informacije v zvezi z ogledom nepremičnin se obrnite na Anjo Čerin, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel.
01/478-85-16, faks 01/478-16-87, e-pošta:
anja.cerin@gov.si.
Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe
se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljub
ljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani
http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do dne 20. 9.
2008 v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj,
Javna dražba – Bežigrad št. 478-8/2006«,

na naslov Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana priporočeno po
pošti ali osebno na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te
predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 478-28/2008-4
Ob-7062/08
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, na podlagi 19. in 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) ter na podlagi 51. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odločba US RS in
76/08), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Kostanjevica na Krki
Predmeti prodaje
Predmeti prodaje so:
1. stanovanje št. 6 v drugem nadstropju v izmeri 54,39 m2 in klet št. K5 v izmeri 1,24 m2 v stanovanjski stavbi v Kostanjevici, Ljubljanska cesta 21, stoječa na
p. št. 1429/4, s funkcionalnim zemljiščem
p. št. 1429/5, k.o. Kostanjevica, vpisanem
v zemljiškoknjižnem vložku št. 2172, k.o.
Kostanjevica, podvložek 2172/6;
2. stanovanje v izmeri 57,95 m2, ležeče
v objektu na naslovu Ulica talcev 20, Kostanjevica na Krki, stoječem na zemljišču parc.
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št. 55/2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 811, k.o. Kostanjevica.
Predmeta prodaje sta zasedena z najemnikoma. Predmeti prodaje so v dejanski
lasti Občine Kostanjevica na Krki, zemljiško
knjižna lastnica pa je do delitve premoženja
še vedno Občina Krško.
Čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 12. 9. 2008, z začetkom ob
12. uri, v sejni sobi Občine Kostanjevica na
Krki, Ljubljanska cesta 7.
Izklicne cene
Izklicne cene za predmete prodaje znašajo:
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 1 je izklicna cena 38.000,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 2 je izklicna cena 40.000,00 EUR.
Pri predmetih prodaje so v cenah vključeni tudi solastnina na pripadajočem delu
skupnih prostorov v razmerju do vrednosti
odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču
s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter
zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti
celotnega objekta.
Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
500,00 EUR.
Plačilni pogoji: s kupci, najugodnejšimi
dražitelji za posamične predmete prodaje,
bodo v roku 30 dni po zaključku javne dražbe sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega
pri Banki Slovenije, št. 01397-0100019737.
Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe je bistvena sestavina pravnega
posla.
Drugi pogoji:
– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo,
– dražitelji morajo predložiti dokazilo
o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku
ali overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo predložiti dokazila za
opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo do dneva javne dražbe
plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
za posamičen predmet prodaje na podračun
EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01397-0100019737 in se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet
prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje in opis predmeta prodaje),
– za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in
ponudil najvišjo ceno,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden
z najemnikom, ima najemnik predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo mora
izkoristiti pri prvi javni dražbi,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden
z najemnikom in pri katerem najemnik ne
izkoristi predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste stavbe predkupno pravico le pri
enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri
prvi javni dražbi,
– kupec predmeta prodaje, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca
iz sklenjenih najemnih pogodb z najemnikom,
– najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne more nastopati kot
dražitelj in kupec,
– če izbran dražitelj za posamičen predmet prodaje ne bo sklenil kupoprodajne po-
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godbe v predpisanem roku, bo vplačana
kavcija ostala prodajalcu,
– uspelemu dražitelju za posamičen
predmet prodaje se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije vrnjene
brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni
dražbi,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis
v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec posamičnega predmeta prodaje,
– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake predmetov
prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za posamičen predmet prodaje, je izključena,
– do sklenitve pravnega posla se lahko
postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer
bodo povrnjeni stroški dražiteljem v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico na
posamičnem predmetu prodaje po plačilu
celotne kupnine,
– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Kostanjevica na Krki, tel. 08/205-06-18, kjer so
na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri
Karli Gašpar.
Občina Kostanjevica na Krki
Ob-7063/08
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07), 38. do 42. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07) in
Druge dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti 2008 in 2009,
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena:
a) nezasedeno trisobno stanovanje
z oznako 3.E, v 3. etaži – 1. nadstropju,
s kletjo, v izmeri 76,94 m², vpisano v podvložku št. 1059/3, k.o. Tržič, ki se nahaja
v večstanovanjski stavbi z oznako 15.ES,
ki stoji na parc. št. 392/4, stavba v izmeri
193,00 m², vpisani v vl. št. 1059, k.o. Tržič,
na naslovu Ravne 5, Tržič.
Izklicna cena: 77.436,70 EUR.
b) nezasedeno enosobno stanovanje
številka 7 v izmeri 41,31 m², ki se nahaja v 1.
nadstropju večstanovanjske hiše, ki stoji na
parc. št. 308, stavbišče v izmeri 773,00 m²,
vpisani v vl. št. 453, k.o. Tržič na naslovu
Koroška cesta 7, Tržič.
Izklicna cena: 51.250,00 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Navedeni izklicni ceni ne vključujeta
davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja cene je
1.000,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od
dneva sklenitve prodajne pogodbe.
6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.

Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstropje)
Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
v torek, 30. 9. 2008, s pričetkom:
– za nepremičnino pod točko 2a): ob 12.
uri,
– za nepremičnino pod točko 2b): ob
12.30.
8. Varščina: dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št.
01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi
RS za javna plačila, Območni enoti Kranj,
z navedbo:
– za nepremičnino pod točko 2a): »Varščina za stanovanje – Koroška cesta 7«,
– za nepremičnino pod točko 2b): »Varščina za stanovanje – Ravne 5«.
Plačilo varščine pred začetkom javne
dražbe je pogoj za sodelovanje na javni
dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, Občina Tržič varščino obdrži. Plačilo varščine se šteje za dano
ponudbo najmanj po izklicni ceni. Ponudba
veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe
ali jo kakorkoli razveljaviti.
9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki
je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano
varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brez obresti
najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe.
10. Interesenti se lahko s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter informacijami
o ogledu stanovanj, ki sta predmet javne
dražbe, seznanijo pri Simoni Seliškar, tel.
04/597-15-27.
11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (v nadaljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine Tržič
postopek javne dražbe brez odškodninske
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne
pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
12. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi
lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem
v Republiki Sloveniji ali v državah Evropske
unije. Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki morajo najkasneje do začetka javne
dražbe priporočeno po pošti oziroma osebno na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine,
Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti kuverti,
na kateri je potrebno navesti:
– za nepremičnino pod točko 2a): »Javna dražba – stanovanje Koroška cesta 7
– Ne odpiraj«,
– za nepremičnino pod točko 2b): »Javna dražba – stanovanje Ravne 5 – Ne odpiraj«, oddati:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista
– (za fizične osebe, samostojne podjetnike
ter pooblaščence oziroma zastopnike),
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
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– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le za
pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30
dni do dneva javne dražbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec,
– potrdilo o plačilu varščine za predmete,
ki jih dražijo,
– pisno in podpisano izjavo, da dražitelj
sprejema vse pogoje te javne dražbe.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu Komisije, izločeni iz postopka.
13. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«.
– Nepremičnina pod točko 2b) nima
vzpostavljene etažne lastnine, za kar bo
moral poskrbeti kupec na lastne stroške.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina
Tržič sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh
po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše
prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku,
Občina Tržič zadrži njegovo varščino.
– Vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnine nosi kupec.
– Izročitev nepremičnine v posest kupcu
se opravi po celotnem plačilu kupnine in
stroškov.
– Za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo je dolžan poskrbeti kupec na svoje
stroške, zaradi česar mu je Občina Tržič
dolžna izročiti vse potrebne listine.
– Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
14. To besedilo javne dražbe se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.
Občina Tržič
Ob-7102/08
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, na podlagi 19. in 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), 38. do 42.
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in
94/07), 94. člena Statuta Občine Dravograd
(Ur. l. RS, št. 106/05 in 123/06) in sprejetega
letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2008, objavlja
2. javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Dravograd
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravograd, tel. 02/87-23-552, faks
02/87-23-574, email: obcina@dravograd.si.
2. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena
Predmet prodaje so:
A) zemljišče parc. št. 150/2 – travnik
v izmeri 345 m2 in parc. št. 153/0 – travnik
v izmeri 1.065 m2, obe vpisani pri vl. št. 181,

k.o. Libeliška gora – zemljišči se prodajata
kot celota. Izklicna cena znaša 20.400,00
EUR ter
B) parc. št. 150/3 – pašnik v izmeri
290 m2 in travnik v izmeri 749 m2 in parc. št.
150/4 – travnik v izmeri 339 m2, obe vpisani
pri vl. št. 181, k.o. Libeliška gora – zemljišči
se prodajata kot celota. Izklicna cena znaša
19.200,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje
DDV – ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga
plača kupec. V ceni tudi ni zajet komunalni
prispevek, ki se odmeri v postopku odmere
komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
C) zaseden objekt s štirimi enosobnimi
stanovanji, v skupni velikosti 165,55 m2 na
naslovu Ribiška pot 1 v Dravogradu, stoječ
na parc. št. 875 in 876/1, k.o. Dravograd.
Izklicna cena znaša 35.000,00 EUR in ne
vsebuje davka na promet nepremičnin,
D) poslovni prostor, z identifikacijsko
oznako 829-00844-041 (41 E), Lokal št. 26
N1 v izmeri 218,49 m2, ki se nahaja v pritličju objekta Meža 10, 2370 Dravograd, stoječ na parc. št. 1329/2, k.o. Dravograd, vpisan pri (podvložku) vl. št. 809/41 (dvorana).
Izklicna cena znaša 102.000,00 EUR. Kot
zemljiškoknjižni lastnik je v zemljiški knjigi
navedena družbena lastnina, družba Gradbeno podjetje Grosuplje d.d. pa kot imetnik
pravice uporabe.
Izklicna cena nepremičnin pod C in D ne
vsebuje davka na promet nepremičnin.
Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Najnižji znesek zvišanja: dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska oziroma za znesek 500,00 EUR, kar je najnižji
znesek višanja.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
poravna kupec na transakcijski račun Občine Dravograd: 01225-0100009832 (pri UJP
Radlje ob Dravi) v osmih dneh od sklenitve
prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino.
Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih
s pravnim poslom.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 15. 9.
2008, v sejni sobi Občine Dravograd, Trg
4. julija 7, 2370 Dravograd, in sicer:
– za nepremičnine pod a) in b) ob 12.
uri,
– za nepremičnine pod c) ob 13. uri,
– za nepremičnine pod d) ob 13.30.
Ponudniki morajo osebno ali po pošti
na Občino Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, posredovati prijavo za udeležbo
na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti
v vložišče Občine Dravograd, najkasneje do
12. 9. 2008 do 12. ure.
7. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do
vključno 12. 9. 2008, vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Dravograd, št. 01225-0100009832,
sklic:
– pod a) 00 – 1 – 1,
– pod b) 00 – 1 – 2,
– pod c) 00 – 1 – 3,
– pod d) 00 – 1 – 4.
Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dra-
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žiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za nepremičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se
varščina ne povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe
in ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Dravograd na tel. 02/87-23-554 in
na 02/87-23-558 ali na e – naslovu: crtomir.epsek@dravograd.si.
9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem županje Občine Dravograd ustavi
postopek prodaje vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo
izkazani stroški.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin ter se pravočasno prijavijo tako da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni – za pravne
osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta
– za fizične osebe,
– predložijo dokazilo sodišča, da pravna
oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– predložijo potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih,
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p.,
– davčno številko za fizične osebe ali
identifikacijsko številko za DDV za pravne
osebe,
– overjeno pooblastilo (pri upravni enoti
ali notarju) za sodelovanje na javni dražbi,
če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– številko transakcijskega računa in ime
banke za primer vračila varščine.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno priložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine overjeno pri upravni enoti ali pri
notarju. Organizator bo pravočasno potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo
po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana
pri županji,
– draži lahko tisti, ki se je do vključno dne
12. 9. 2008 do 12. ure, pravočasno prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če izklicna cena ni dosežena, je javna
dražba neuspešna,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
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– če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih,
– plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj
po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba
veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj
od nje ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti,
– dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
DDV oziroma davek na promet nepremičnin, druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške v zvezi
s prenosom lastništva, plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo
varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik
zadrži njegovo varščino.
Občina Dravograd

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

85 / 29. 8. 2008 /

Razpisi delovnih mest
Ob-7059/08
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 uradno prečiščeno
besedilo UPB5, Ur. l. RS, št. 36/08) Svet
JVIZ Vrtci Občine Žalec, Tomšičeva 5, 3310
Žalec razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l.
RS, št 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
UPB5, Ur. l. RS, št. 36/08).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za
dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost), program vodenja zavoda in dosedanje delovne izkušnje,
kratek življenjepis, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet
JVIZ zavoda Vrtci Občine Žalec, Tomšičeva
5, 3310 Žalec, z oznako »Prijava za razpis
ravnatelja/ravnateljice«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet JVIZ
Vrtci Občine Žalec
Ob-7064/08
Na podlagi ZDR (Uradni list RS, št. 42/02,
103/07), ter 22. člena Statuta Komunalnega
podjetja Velenje, d.o.o. razpisna komisija
objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. (m/ž)
Kandidat za direktorja družbe mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da predloži potrdilo da ni bil kaznovan
na gospodarskem področju,

– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima visoko ali najmanj višjo izobrazbo,
– da ima vsaj pet let ustreznih delovnih
izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– da predloži program dela podjetja za
štiri letno obdobje.
Direktor bo imenovan za štiri leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS na naslov: Komunalno podjetje Velenje, Koroška
37/b,3320 Velenje, s pripisom: »Za razpis
direktorja Komunalnega podjetja Velenje
d.o.o.«.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku 30 dni po preteku roka za prijavo
na razpis.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Razpisna komisija
Št. 1/2008-654
Ob-7100/08
Svet Zdravstvenega doma Sevnica na
podlagi sklepa 14. redne seje z dne 25. 8.
2008 in 47. člena Statuta razpisuje delovno
mesto
direktorja/direktorice Zdravstvenega
doma Sevnica.
Poleg pogojev, predpisanih z zakonom,
mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
od tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih;
– da predloži program dela in razvoja
zavoda.
Mandat traja 4 leta in teče od dneva
izdaje soglasja občine ustanoviteljice k imenovanju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo
v 10 dneh po objavi na naslov: Zdravstveni
dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica z oznako »prijava na razpis – ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v roku, določenem z zakonom.
Svet Zdravstvenega doma Sevnica
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Druge objave
Ob-7099/08
Na podlagi sklepa uprave Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, 5.
člena Zakona o filmskem skladu Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 17/94, 22/00-ZJS
in 59/01), 4. člena Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00, 111/00,
66/01, 84/01 in 85/02), četrtega odstavka
1. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada (Uradni list RS, št. 69/03, 5/04, 16/04,
95/04 – popr. in 134/06), 101. člena Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št.
93/05) ter Pravilnika o merilih in kriterijih za
izbor projektov in programov (Uradni list RS,
št. 16/05), Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
akcij izobraževanja s področja filma za
študijsko leto 2008–2009
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij izobraževanja s področja
filma za študijsko leto 2008–2009.
2. Okvirna vrednost finančnih sredstev:
130.000 EUR.
3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega poziva:
3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo
pravne osebe s področja Republike Slovenije, ki izvajajo prvostopenjski (univerzitetni
ali visokošolski strokovni) študijski program,
katerega predmetnik zajema tudi razvoj in
realizacijo filmskih projektov (program).
3.2. Posamezni predlagatelj lahko kandidira z neomejenim številom študijskih
programov v okviru izobraževanja, ki ga
izvaja, pod pogojem, da posamezni program v okviru odobrenega predmetnika za
študijsko leto 2008–2009 zajema razvoj in
realizacijo filmskih projektov. En program
predstavlja vsebinsko in formalno zaokrožen študijski program za 1 predmet v okviru
študijskega predmetnika predlagatelja, ki
vključuje razvoj in realizacijo najmanj enega ali več filmskih projektov. Posamezni
program, s katerim kandidira prijavitelj, se
šteje kot ena vloga in mora biti kot takšen
posredovan Filmskemu skladu v zaprti ločeni ovojnici, v nasprotnem primeru Filmski
sklad vse vloge zavrže kot nepopolne.
3.3. Predlagatelj lahko kandidira samo
s programom, ki se bo izvajal v študijskem
letu 2008–2009, ki zajema obdobje od 1. oktobra 2008 do 30. septembra 2009.
3.4. Predlagatelj lahko kandidira izključno s programom, ki ni namenjen marketingu
in ekonomski propagandi in ki ne vključuje
vsebin, ki bi resno škodovale duševnemu,
moralnemu ali telesnemu razvoju otrok in
mladoletnikov.

3.5. Predlagatelj, ki z istim programom
kandidira za druga proračunska sredstva
in/ali pridobi druga proračunska sredstva
v Republiki Sloveniji, mora o kandidaturi
in/ali o višini pridobitve drugih proračunskih
sredstev obvestiti Filmski sklad.
3.6. V postopku za zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov lahko kandidira in
pridobi sredstva predlagatelj, ki je izpolnil
vse zapadle pogodbene in druge obveznosti
do Filmskega sklada in drugih proračunskih
uporabnikov.
3.7. Predlagatelj je dolžan predložiti vso
dokumentacijo javnega poziva in priloge
v slovenskem jeziku.
4. Obvezne priloge
Obvezne priloge, ki jih mora k vsakemu
posameznemu programu oziroma vlogi predložiti predlagatelj, so naslednje:
1. Prijavni obrazec za zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij za izobraževanje s področja filma za študijsko leto
2008–2009.
2. Izjava št. 1, da se predlagatelj strinja s pogoji javnega poziva in da sprejema
splošne pogoje poslovanja Filmskega sklada, vključno z vsebino vzorca pogodbe.
3. Izjava št. 2 o kandidiranju in/ali prejetju drugih proračunskih sredstev.
4. Fotokopija statuta oziroma akta
o ustanovitvi pravne osebe – predlagatelja.
5. Fotokopija predmetnika pravne osebe – predlagatelja za študijsko leto
2008–2009, iz katerega je razvidna vsebina
prijavljenega programa.
6. Obrazec št. 1 – vsebinski koncept
programa.
7. Obrazec št. 2 – izvedbeni oziroma
terminski načrt programa.
8. Obrazec št. 3 – finančna konstrukcija programa, iz katere je razviden predračun za vsak posamezni prijavljeni filmski
projekt v okviru programa, s specifikacijo
posameznih stroškov.
9. Obrazec št. 4 – reference predlagatelja in nosilca programa (mentorja).
Vse obvezne priloge, razen prilog pod
zaporednima številkama 4 in 5, morajo biti
izpolnjene, žigosane in podpisane s strani upravičenega zastopnika pravne osebe
– predlagatelja; v nasprotnem primeru se
vloge štejejo kot nepopolne in bodo kot takšne zavržene.
Predlagatelj je dolžan vlogi predložiti tudi
dokazila o virih financiranja, ki jih navede
v Obrazcu št. 3 – finančna konstrukcija programa. Kot dokazila bo Filmski sklad upošteval samo listine, ki bodo izkazovale višino
vloženih sredstev v program. Če predlagatelj ne bo vlogi predložil ustreznih dokazil
o virih financiranja, bo Filmski sklad vlogo
kot nepopolno zavrgel.
5. Oddaja vlog
Vloge morajo biti poslane ali oddane na
naslovu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V,
1000 Ljubljana, z oznako na prednji strani:
Ne odpiraj – vloga za javni poziv za sofinanciranje akcij izobraževanja s področja filma
za študijsko leto 2008–2009 do 23. marca
2009, oziroma najkasneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka v zapečate-

nem ovitku. Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba predlagatelja: ime pravne osebe in
naslov sedeža pravne osebe.
Vloga mora biti v celoti in pravilno izpolnjena, žigosana in podpisana s strani upravičenega zastopnika predlagatelja,
ter mora vsebovati vse obvezne priloge
in podatke, ki so določeni v dokumentaciji
poziva. Predlagatelj mora v celoti izpolnjen
prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločeni
ovojnici.
Predlagatelji, ki kandidirajo z več programi, morajo vlogo za vsak program posebej
predložiti v ločeni ovojnici. V nasprotnem
primeru bo Filmski sklad vloge zavrgel.
Vloge, ki bodo oddane s priporočeno poštno pošiljko po datumu 23. marec 2009, se
bodo štele za prepozne. Filmski sklad bo
po postopku odpiranja vlog iz nadaljnjega
postopka izločil vse prepozne in nepopolne
vloge ter vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba. Za nepopolno vlogo se šteje
vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih
zahtevata besedilo in dokumentacija poziva ali ki ni izpolnjena v skladu z besedilom
poziva.
6. Izbor programov v sofinanciranje
Vse nepopolne in nepravočasne vloge
ter vloge, ki jih ne bo vložil upravičeni predlagatelj, bodo zavržene in ne bodo predmet nadaljnjega ocenjevanja.
Vloge, ki ne bodo zavržene, bo glede
na vrstni red njihovega prispetja ocenjevala
strokovno – programska komisija za področje akcij Filmskega sklada na podlagi Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor projektov
in programov Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS,
št. 16/05), oziroma na podlagi naslednjih
meril:
– Predhodne reference nosilca programa – do 50 točk.
– Ocena glede na pomen in potrebe strokovne usposobljenosti določenega profila
avdiovizualnega sektorja v Republiki Sloveniji – do 50 točk.
Maksimalno število dosegljivih točk je
100.
Strokovno – programska komisija za
področje akcij bo upravi Filmskega sklada
predlagala v izbor tiste programe, ki bodo
izpolnjevali vse pogoje in kriterije poziva in
bodo v postopku ocenjevanja dosegli najmanj 60 točk. Strokovno – programska komisija bo upravi Filmskega sklada predlagala tudi delež sofinanciranja posameznih
v izbor predlaganih programov, pri čemer
bo upoštevala razpoložljiva sredstva Filmskega sklada. Filmski sklad bo z izbranimi
predlagatelji sklenil pogodbo o sofinanciranju. Kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni
po prejemu poziva Filmskega sklada ne bo
vrnil podpisane pogodbe, se bo štelo, da je
umaknil zahtevo za sofinanciranje.
Filmski sklad si pridržuje pravico preveriti
navedbe in podatke predlagateljev, na podlagi katerih ti na javnem pozivu kandidirajo
za proračunska sredstva. Filmski sklad si
tudi pridržuje pravico ne dodeliti oziroma
izplačati sredstev tistim predlagateljem, za
katere se izkaže, da njihova vloga temelji
na neresničnih podatkih.
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7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.
Poziv se začne z dnem 22. avgust 2008
in traja do 23. februarja 2009, oziroma do
porabe razpoložljivih sredstev.
Datuma zasedanja strokovno – programske komisije sta: 6. oktober 2008, 6. marec
2009.
8. Dokumentacija javnega poziva ob
sega:
8.1. Besedilo javnega poziva.
8.2. Prijavni obrazec za zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij za izobraževanje s področja filma za študijsko leto
2008–2009.
8.3. Izjavi številka 1 in 2.
8.4. Obrazci od številke 1 do številke 4.
8.5. Vzorec pogodbe za sofinanciranje
akcij za izobraževanje s področja filma za
študijsko leto 2008–2009.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan od te objave naprej, in sicer
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve
lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva
pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna
stroške poštnine.
Dokumentacija poziva se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada
http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi
vsi ostali podatki, dokumenti in pravni akti,
povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti).
9. Pristojni delavec za dajanje informacij
in pojasnil: Danica Baiee, tel. 01/234-32-00,
elektronski naslov: danica@film-sklad.si
10. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v dokumentacijo poziva na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada,
Miklošičeva 38, Ljubljana, vsak dan med 9.
in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16.
uro. Dokumentacija poziva je na voljo tudi
na spletni strani Filmskega sklada, in sicer
www.film-sklad.si.
Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad
Ob-7080/08
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Frankopanska 9, Ljubljana v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin, (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter po
pooblastilu Komisije Ministrstva za šolstvo in
šport za vodenje in nadzor postopka prodaje
premoženja, objavlja
prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 294/2, stanovanjska stavba v izmeri
166,32 m2, parc. št. 294/3, stavbišče v izmeri 188 m2 in parc. št. 294/4, dvorišče v izmeri
367 m2, vpisane v vl. št. 245, k.o. Planina, ki
v naravi predstavlja nekdanji objekt Jugoslovanske armade, stavbo stražarnice in pripadajoče zemljišče. Nepremičnina se prodaja
kot celota nepremičnin. Nepremičnina nima
urejenega dostopa iz javne poti in jo bo potrebno urediti po sodni poti.
2. Izhodiščna cena je 38.537 EUR in je
določena v skladu s Poročilom o izvršeni
oceni nepremičnine – Objekt Planina pod
Golico št. 47, ki ga je izdelal Sving d.o.o.,

družba za svetovanje in inženiring v gradbeništvu, dne 2. 9. 2004 ter v skladu z revalorizacijo cenitve z dne 8. 4. 2005, z dne
31. 7. 2007 in 15. 5. 2008.
3. Ponudba mora biti predložena v pisni
obliki priporočeno ali osebno vročiti na naslov: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Frankopanska 9, Ljubljana, s pripisom »za
nakup Planina pod Golico«.
4. Rok za zbiranje ponudb je 8 dni od
dneva objave.
5. Pred potekom roka za zbiranje ponudb
je potrebno plačati kavcijo v višini 10% vrednosti izklicne cene na transakcijski račun
proračuna RS: 01100-6300109972, sklic na
št. 18 33111-7141998-20070000. Uspelemu
ponudniku se kavcija všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 10 dni po
preteku roka za zbiranje ponudb.
6. Ponudba mora vsebovati naslov kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni znesek.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra,
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi
države, katere državljan je, oziroma kjer ima
sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan
druge države oziroma, ki ima sedež v drugi
državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
– davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
7. Prodajalec na podlagi objave javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine, ki je predmet te objave, z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla ustavi.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika, obveščeni v roku 15 dni po
poteku roka za zbiranje ponudb.
9. Merilo za izbiro je višina ponujene
kupnine. V primeru, da prispe več enakih
ponudb, bo prodajalec postopal po pravilih
javne dražbe (Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03).
10. Prodajna pogodba bo predložena
v podpis v 15 dneh po odpiranju pisnih ponudb. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od
sklenitve pogodbe oziroma v več obrokih,
kolikor bo neplačani del kupnine zavarovan
z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. Plačilo kupnine je bistvena sestavina
kupoprodajne pogodbe.
11. Izročitev in prenos nepremičnine se
opravi po popolnem plačilu kupnine in stroškov.
12. Davek na promet z nepremičninami,
stroške overovitve pogodbe in zemljiško
knjižnega dovolila in eventuelne druge stroške v zvezi s pogodbo in stroške v zvezi
s prenosom lastninske pravice plača kupec.
13. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Center
šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, tel. 01/234-86-00. Ogled
nepremičnin je mogoč po dogovoru.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Št. 352-0005/2008
Ob-7060/08
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka, na podlagi 43. člena Uredbe
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o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07) in 18. člena
Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS,
št. 37/95 in 47/98) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
zasedeno trisobno stanovanje št. 1, Poljanska cesta 23, Škofja Loka, v izmeri
71,80 m2, parc. št. 97.S in 226/1, zk. v. 252,
k.o. Škofja Loka.
2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom
za neprofitni najem. Prodaja stanovanja ne
vpliva na veljavnost najemnega razmerja,
ker kupec vstopi v vlogo najemodajalca. Solastniki v stavbi imajo pod enakimi pogoji
predkupno pravico.
3. Ponujena cena za prodajo nepremičnine je 75.500 EUR.
Cena nepremičnine je bila določena na
podlagi cenilnega poročila sodnega izvedenca, z dne 4. 4. 2008. Kupec je dolžan plačati
tudi 2% davek na promet nepremičnin.
4. V postopku lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki s sedežem
v RS ter fizične osebe, ki so državljani RS.
Ponudniki naj predložijo svojo ponudbo
v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup stanovanja« v glavno pisarno Občine Škofja Loka, Poljanska cesta
2, 4220 Škofja Loka. Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoj naziv oziroma ime in
priimek ter sedež oziroma naslov stalnega
prebivališča.
5. Ob predložitvi ponudbe so ponudniki dolžni predložiti tudi potrdilo o vplačani
varščini kot garancijo za resnost ponudbe.
Varščina znaša 10% ponujene cene. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na podračun
Občine Škofja Loka št. 01322-0100007116,
ki se vodi pri UJP Kranj, obrazec BN02 sklic:
18 76228-7200013-35200508, s pripisom
»varščina za stanovanje 2008«. Plačana
varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v ceno, drugim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.
6. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
a) podatke o ponudniku:
– naziv pravne osebe, samostojnega
podjetnika oziroma ime in priimek fizične
osebe,
– sedež oziroma naslov,
– davčno številko,
– matično številko oziroma EMŠO,
– številko transakcijskega računa ter
naziv in sedež banke za vračilo vplačane
varščine;
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
ponujene cene.
Ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo
potrdila o registraciji (pravne osebe), priglasitvenega lista (samostojni podjetniki)
oziroma potrdila o državljanstvu ali osebne
izkaznice (fizične osebe).
7. Stanovanje se prodaja po načelu videno – kupljeno.
8. Rok za oddajo ponudb je 15. 9. 2008
do 12. ure.
9. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo kot edini kriterij upoštevana najvišja ponujena kupnina.
10. Z uspelim ponudnikom se sklene
prodajna pogodba. Pred sklenitvijo se pod
enakimi pogoji stanovanje ponudi v odkup
solastnikom v stavbi zaradi morebitnega
uveljavljanja predkupne pravice. Ponudnik
je dolžan pristopiti k podpisu pogodbe naj-
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kasneje v roku 5 dni od povabila k podpisu
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku 10
dni po podpisu pogodbe oziroma prejema
računa je bistvena sestavina pogodbe.
11. Kupec nosi tudi stroške overitve
prodajne pogodbe pri notarju ter stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško
knjižni prenos lastninske pravice na stanovanju se opravi po plačilu celotne kupnine.
12. Objava javnega poziva za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za stanovanje, ki je predmet tega
poziva.
13. Občina Škofja Loka si pridržuje pravico, da začeti postopek javnega zbiranja
ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli
ustavi.
14. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
zgoraj navedenem naslovu vsak delovni dan
na tel. 04/511-23-88, kontaktna oseba Olivera Malijanska. Ogled nepremičnin je možen
po predhodnem dogovoru.
Občina Škofja Loka
Št. 3528-0013/2008
Ob-7075/08
Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07)
objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
1. Najemodajalec/organizator javnega
zbiranja ponudb: Občina Sevnica, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Poslovna prostora v tretji etaži poslovnega objekta na naslovu Trg svobode 11,
Sevnica, ki se nahaja v centru mesta Sevnica, in sicer:
1. poslovni prostor v izmeri 19,76 m2
– pisarna št. 1;
2. poslovni prostor v izmeri 13,60 m2
– pisarna št. 6.
3. Izhodiščna najemnina za:
1. pisarno št. 1 znaša 106,07 EUR na
mesec;
2. pisarno št. 6 znaša 73,11 EUR na mesec.
4. Vrsta pravnega posla za predmet najema pod 2. točko: najemna pogodba (za
obdobje petih let).
5. Pogoji najema
Ponudnik mora pred iztekom roka za
zbiranje ponudb plačati varščino, s katero
jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti. Varščino v višini
10% od mesečne najemnine, za katero vlaga ponudbo, je potrebno vplačati na TRR
Občine Sevnica, št. 01310-0100008286 in
se pri plačilu varščine sklicevati na predmet
najema. Varščina bo uspelemu ponudniku
vračunana v mesečno najemnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim
pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
6. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: 60 dni.
7. Popolna pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo, naslov
stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številko transakcijskega računa (vračilo
varščine), matično in davčno številko;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
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– pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 60 dni;
– ponujeno mesečno višino najemnine,
ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine;
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
mesečne najemnine;
– izjava ponudnika oziroma pooblaščenca, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom.
8. Način in rok plačila najemnine
Najemnina se bo plačevala mesečno.
Najemnino za prvi obrok najema bo najugodnejši ponudnik dolžan poravnati v roku
8 dni od dneva podpisa najemne pogodbe.
V primeru, da najemnina ni plačana v roku,
se pogodba šteje za razdrto in se vplačana
varščina obdrži. Najemnina za prvi obrok
najema se nakaže na TRR Občine Sevnica,
št. 01310-0100008286.
Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe, ali
– opravi z njimi dodatna pogajanja, ali
– opravi javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
9. Rok za oddajo ponudbe
Rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do vključno 10. 9. 2008. Ponudbe
se oddajo na vložišču Občine Sevnica ali
pošljejo priporočeno na naslov – Občina
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb za oddajo
poslovnih prostorov v najem – ne odpiraj!«
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Nepravočasnih ali
nepopolnih ponudb najemodajalec ne bo
upošteval. Odpiranje ponudb bo 12. 9. 2008
ob 11. uri v sobi št. 214 Občine Sevnica. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
komisija najemodajalca in vse ponudnike
obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
10. Kriterij za izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene najemnine. Najemna pogodba se sklene v roku 15 dni po
izbiri najugodnejšega ponudnika.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine ali pooblaščena oseba, ki
vodi postopek oddaje v najem, s soglasjem predstojnika, lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Obveznost najemodajalca, da
sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
11. Informacije: podrobnejši podatki in
informacije glede predmeta javne ponudbe so dostopni na Občini Sevnica, Roman
Strlekar, tel. 07/816-12-69 in Maja Šušterič,
tel. 07/816-12-05 (splošna služba). Ogled
poslovnega prostora je možen po predhodnemu dogovoru.
Občina Sevnica
Št. 35280-5/2008
Ob-7079/08
Na podlagi določil 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 43/08 – UPB1), 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) Mestna občina
Slovenj Gradec objavlja
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javno zbiranje ponudb
za najem poslovnega prostora
1. Najemodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18.
2. Predmet najema
Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v stanovanjsko poslovni stavbi, Glavni
trg 51, Slovenj Gradec, stoječi na parc. št.
545 k.o. Slovenj Gradec. Poslovni prostor
se bo oddal v najem za obdobje 4 let in
se lahko po poteku najemnega razmerja
izjemoma podaljša, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
Zap.
Naslov
št.
1

Glavni trg 51,
Slovenj Gradec

Velikost

Lega

m2
29,18

P

Mesečna najemnina
oktober 2008
EUR
EUR/m2
178,30
6,11

Višina najemnine se bo usklajevala
z uradno objavljeno rastjo življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi v primeru, če
se od zadnje uskladitve objavljene rasti cen
življenjskih potrebščin spremeni za več kot
3% in sicer za celoten odstotek rasti cen
življenjskih potrebščin.
V poslovnem prostoru je potrebno podrediti odpiralni čas in poslovanje v skladu s pogoji, ki veljajo za stanovanjska naselja.
3. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini ene mesečne najemnine. Varščina se nakaže na transakcijski
račun Mestne občine Slovenj Gradec, št.
01312-0100010322, sklic 00 2001-000. Plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom
pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po
končani izbiri.
Izbrani najemnik je dolžan plačati varščino v višini 3 mesečnih najemnin pred prevzemom poslovnega prostora. Po prenehanju najemnega razmerja bo najemodajalec
vrnil najemniku plačano varščino v trikratni
višini zadnje najemnine, v roku 30 dni od
dneva predaje poslovnega prostora v pogodbeno dogovorjenem stanju.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: prednost pri najemu imajo ponudniki,
ki imajo registrirano dejavnost oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine
Slovenj Gradec. V primeru večjega števila enakih ponudb, bo komisija s ponudniki
opravila dodatna pogajanja.
5. Pisne ponudbe zainteresiranih za najem poslovnega prostora morajo vsebovati
naslednja dokazila:
1. dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma izpisek
iz sodnega ali drugega registra;
2. program dejavnosti, ki bi potekal
v poslovnem prostoru;
3. pravne osebe predložijo dokazilo
o zagotovljenih finančnih sredstvih: BON-1
in BON-2, izdano na pristojni agenciji za
plačilni promet za zadnje obdobje; samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, izdano na
banki, preko katere vodijo plačilni promet
za zadnje 3 mesece in bilanco ali obrazec
BON-1/SP; fizične osebe predložijo dokazilo
o zagotovljenih finančnih sredstvih, izdano
na banki za zadnje 3 mesece;

Predvidena
dejavnost
trgovina, biro,
storitve,
posredništvo,
zavarovalništvo

Stran

2977

Stran

2978 /

Št.

85 / 29. 8. 2008
4. pravne osebe in samostojni podjetniki predložijo potrdilo o registraciji DDV
Ministrstva za finance, Davčnega urada RS,
Davčne uprave, kjer imajo sedež;
5. fizične osebe RS predložijo potrdilo
o državljanstvu in stalnem prebivališču;
6. dokazilo o plačilu varščine v višini
ene mesečne najemnine;
7. pisna izjava ponudnika, da sprejme
vse razpisane pogoje.
6. Sklenitev najemne pogodbe: vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila najemna pogodba najkasneje v roku 15
dni po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše najemne pogodbe
v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec
zadržala plačano varščino in sklenila najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
7. Čas in naslov za oddajo ponudbe: ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti
ovojnici na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za najem poslovnega prostora na Glavnem trgu 51 – Ne
odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 15. 9. 2008, do
12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo do navedenega termina prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb bo dne 16. 9. 2008
na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec.
Izbrani bodo lahko le kandidati, ki bodo oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi
dokazili.
9. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
ustavi začeti postopek oddaje nepremičnine
do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine.
10. Informacije: vsa dodatna pojasnila
interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj
Gradec, kontaktna oseba je Tanja Meh, tel.
02/88-121-40.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 430-71/2008
Ob-7084/08
Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 69/03 in 18/04), v skladu z Zakonom
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup prostorov
za potrebe vrtca v Postojni
1. Predmet javnega zbiranja ponudb
Nakup prostorov za potrebe 6 oddelčnega vrtca in pripadajočih zunanjih površin
v Postojni na delih parcel št. 2345, 2346/4,
2346/5, 2349/1 in 2349/2, k.o. Postojna,
zgrajenega v skladu z določbami Pravilnika
o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS,
št. 73/00, 75/05 in 33/08) in idejno zasnovo,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Ponudniki lahko kot varianto oblikujejo
tudi ponudbo za najem iste nepremičnine za
obdobje 20 let, pri čemer bi postala nepre-
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mičnina po izteku najemne dobe last Občine
Postojna, predvidi pa se tudi možnost predčasnega odkupa prostorov.
2. Namen javnega zbiranja ponudb: pridobitev ustreznih prostorov za delovanje 6
oddelčnega vrtca v novi stanovanjski soseski, ki nastaja na območju S5-P3 v Postojni
za katero je v postopku sprejemanja nov
občinski podrobni prostorski načrt. Delovanje vrtca mora biti zagotovljeno najkasneje
do 31. 8. 2010.
3. Obveznosti, ki jih bo moral prevzeti
ponudnik
Ponudnik bo moral pred sklenitvijo kupoprodajne oziroma najemne pogodbe poskrbeti za:
– odkup nepremičnin na katerih mora
stati vrtec,
– izgradnjo vrtca v skladu z določili veljavne zakonodaje in zahtev razpisovalca,
ki so natančneje določene v razpisni dokumentaciji,
– nositi vse stroške vezane z izgradnjo
vrtca do podpisa kupoprodajne oziroma najemne pogodbe v skladu z razpisnimi pogoji.
4. Informacije in razpisna dokumentacija: zainteresirani ponudniki lahko informacije in razpisno dokumentacijo dobijo
oziroma osebno prevzamejo na sedežu
razpisovalca vsak dan med 8. in 12. uro,
ali na zgoraj navedeni naslov pošljejo zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije. Zahtevek lahko pošljejo po pošti, faksu
05/728-07-80, ali ga posredujejo po tel.
05/728-07-84 oziroma po elektronski pošti:
bostjan.udovic@postojna.si.
5. Oblika in pogoji oddaje ponudb: ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo na podlagi
razpisne dokumentacije, tako da izpolnijo
ponudbo in priložijo zahtevana dokazila. Pri
pripravi ponudbe je potrebno upoštevati izdelano idejno zasnovo, projektno nalogo in
tehnične pogoje, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije. Ponudnik mora zagotavljati veljavnost ponudbe najmanj do 31. 12.
2008.
6. Rok za oddajo ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov razpisovalca Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna do vključno
25. 9. 2008 do 12. ure. Ovojnice morajo biti
zapečatene in vidno označene z navedbo
»Ne odpiraj – Ponudba« s pripisom »Nakup
prostorov za vrtec«.
Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
7. Drugi pogoji
Komisija razpisovalca za izvedbo in nadzor nad postopkom lahko kadarkoli do sklenitve pogodbe postopek javnega zbiranja
ponudb ustavi. Ponudnik nima pravice do
povračila stroškov.
Kolikor bo komisija ocenila, da bi nakup
nepremičnine razpisovalec lahko dogovoril
boljše pogoje, bodo s ponudniki izvedena
pogajanja.
Pred sklenitvijo pogodbe mora nakup
nepremičnine potrditi Občinski svet Občine
Postojna.
Razpisovalec ni zavezan skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Merila za izbor bodo navedena v razpisni
dokumentaciji.
Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo pri kontaktnih osebah razpisovalca,
Boštjan Udovič, tel. 05/728-07-84 ali Brigita
Kidrič, tel. 05/728-07-53.
Občina Postojna
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Stran

Ob-7106/08
Skupna pokojninska družba d.d., Ljub
ljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, na
podlagi 171. člena Zakona o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št. 109/06) objavlja
povzetek revidiranega letnega poročila
za leto 2007
s posebnim revizorjevim mnenjem.
I.

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2007 v EUR

SREDSTVA
A.
Neopredmetena dolgoročna sredstva
B.
Opredmetena osnovna sredstva
C.
Nekratkoročna sredstva namenjena za prodajo
D.
Odložene terjatve za davek
E.
Naložbene nepremičnine
F.
Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih
družbah
G.
Finančne naložbe:
– v posesti do zapadlosti
– razpoložljive za prodajo
– vrednotenje po pošteni vrednosti
H.
Sredstva iz finančnih pogodb
I.
Znesek ZTR prenesen pozavarovateljem
J.
Zaloge
K.
Terjatve
– iz neposrednih zavarovalnih poslov
– iz sozavarovanja in pozavarovanja
– ostale
L.
Druga sredstva
M.
Terjatve za davek
N.
Denar in denarni ustrezniki
OBVEZNOSTI
A.
Kapital
1. Vpoklicani kapital
2. Kapitalske rezerve
3. Rezerve iz dobička
4. Presežek iz prevrednotenja
5. Preneseni čisti poslovni izid
6. Čisti poslovni izid poslovnega leta
B.
Podrejene obveznosti
C.
Zavarovalno-tehnične rezervacije
1. Prenosne premije
2. Matematične rezervacije
3. Škodne rezervacije
4. Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih
zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
5. Druge zavarovalno-tehnične rezervacije
D.
Druge rezervacije
E.
Obveznosti vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za
prodajo
F.
Odložene obveznosti za davek
G.
Finančne obveznosti
1. Obveznosti iz finančnih pogodb
2. Druge finančne obveznosti
H.
Druge obveznosti
– iz neposrednih zavarovalnih poslov
– iz sozavarovanja in pozavarovanja
– ostale
I.
Obveznosti za davek
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI
Največja vrednost skupnih naložb v posamično finančno organizacijo

31. 12. 2007
215.704.178
65.929
233.602
0
0
0
420.524

31. 12. 2006
162.252.161
77.764
277.441
0
0
0
0

156.742.232
59.739.182
7.086.339
89.916.712
0
0
0
10.054.182
246
0
10.053.936
0
0
48.187.709
215.704.178
11.586.908
6.750.764
590.920
391.647
2.664.365
82.420
1.106.792
0
0
0
0
0
0

121.902.870
35.215.594
4.344.337
82.342.940
0
0
0
10.488.456
246
0
10.488.210
0
0
29.505.630
162.252.161
6.916.397
6.035.303
346.261
268.670
183.743
0
82.420
0
0
0
0
0
0

0
110.342
0

0
92.786
0

0
202.941.946
202.941.946
0
1.064.983
61.906
0
1.003.076
0
0
24.328.527

0
154.376.197
154.376.197
0
866.782
1.771
0
865.011
0
259.375
3.727.457
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II.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za obdobje od 1.1. do 31. 12.
2007 v EUR

i.

xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.

ČISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ
– Obračunane kosmate zavarovalne premije
– Obračunana premija oddana v pozavarovanje in
sozavarovanje
– Sprememba prenosnih premij
PRIHODKI OD NALOŽB V POVEZANE DRUŽBE
PRIHODKI OD NALOŽB
DRUGI ZAVAROVALNI PRIHODKI, od tega
– prihodki od provizij
DRUGI PRIHODKI
ČISTIODHODKI ZA ŠKODE
– Obračunani kosmati zneski škod
– Obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev
– Sprememba škodnih rezervacij
SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH
REZERVACIJ
SPREMEMBE OBVEZNOSTI IZ FINANČNIH POGODB
ODHODKI ZA BONUSE IN POPUSTE
OBRATOVALNI STROŠKI, od tega
– stroški pridobivanja zavarovanj
ODHODKI OD NALOŽB V POVEZANE DRUŽBE
ODHODKI NALOŽB
DRUGI ZAVAROVALNI ODHODKI
DRUGI ODHODKI
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
ODLOŽENI DAVEK
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

III.

IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA v EUR

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Preneseni dobiček
Zmanjšanje kapitalskih rezerv
Zmanjšanje rezerv iz dobička
Povečanje rezerv iz dobička
Bilančni dobiček

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

vii.
viii.
ix.
x.

V skladu z določili pokojninskih načrtov
Skupne pokojninske družbe d.d. ter na podlagi odločitve izvajalca, da se pozitivni rezultat kritnih skladov prostovoljnih dodatnih
pokojninskih zavarovanj za poslovno leto
2007 nameni za povečanje rezervacij kritnih
skladov, znaša:
1. Za kritni sklad 1:
– obrestna mera, izražena v odstotkih,
ki jo je Skupna pokojninska družba d.d., kot
izvajalec pokojninskih načrtov PN-SK-01 in
PN-SK-02, v poslovnem letu 2007 upoštevala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada na letnem
nivoju 2,00%;
– delež rezervacij, ki še niso pripisane zavarovancem po pokojninskih načrtih
PN-SK-01 in PN-SK-02, izražen kot odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih za
zajamčena izplačila, 3,78%.
2. Za kritni sklad 2:
– obrestna mera, izražena v odstotkih,
ki jo je Skupna pokojninska družba d.d., kot
izvajalec pokojninskega načrta PN-SK-03,

v poslovnem letu 2007 upoštevala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca
v donosu kritnega sklada na letnem nivoju
2,00%;
– delež rezervacij, ki še niso pripisane
zavarovancem po pokojninskem načrtu
PN-SK-03, izražen kot odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih za zajamčena
izplačila, 3,17%.
Aljoša Uršič
predsednik uprave
Peter Krassnig
član uprave
Posebno revizorjevo poročilo za
potrebe obveščanja javnosti
Revidirali smo računovodske izkaze
s pojasnili družbe Skupna pokojninska družba d.d. za leto končano 31. decembra 2007
v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. V našem poročilu z dne 30. junija 2008
smo izrazili mnenje, da so računovodski izkazi s pojasnili, iz katerih izhajajo povzetki računovodskih izkazov, v vseh bistvenih

2007
39.868.340
39.868.340
0

2006
38.158.746
38.158.746
0

0
1.151.514
18.321.135
3.248.228
3.248.228
26.754
544.219
544.219
0
0
0

0
640.503
11.593.222
2.595.255
2.595.255
14.146
558.185
558.185
0
0
0

48.565.749
0
2.312.408
28.753
0
6.701.117
3.248.228
14.548
1.229.769
0
0
1.229.769

46.275.755
0
2.106.779
43.126
0
780.977
2.592.802
5.776
681.599
0
0
681.599

2007
1.106.792
82.420
0
0
122.977
1.312.189

2006
82.420
0
0
0
268.670
351.090

pogledih poštena predstavitev finančnega
stanja družbe Skupna pokojninska družba
d.d. na dan 31. decembra 2007, poslovnega
izida in finančnega izida njenega poslovanja
ter gibanja kapitala v tedaj končanem letu
v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
Po našem mnenju so priloženi povzetki
računovodskih izkazov v vseh pomembnih
pogledih skladni z revidiranimi računovodskimi izkazi s pojasnili.
Zaradi boljšega razumevanja finančnega
stanja družbe Skupna pokojninska družba
d.d, njenega poslovnega in finančnega izida
ter gibanja kapitala v obdobju ter področja
naše revizije je treba priložene povzetke
računovodskih izkazov brati skupaj z računovodskimi izkazi s pojasnili, iz katerih izhajajo, in našim poročilom o njih.
PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Francois Mattelaer
Partner
Leon Živec
Pooblaščeni revizor
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Ob-7103/08
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– UPB3) določa in objavlja datum nastopa
poslovanja notarja:
1. 9. 2008, prične s poslovanjem notarka
Darja Jarnovič v Novem mestu, Rozmanova
ulica 38.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-7095/08
Dne 2. 7. 2008 se je s sklepom pod opr.
št. PPN 99/2008 Okrožnega sodišča v Ljub
ljani, začel postopek prisilne poravnave nad
družbo Media Svet d.o.o.
Pri pripravi načrta finančne reorganizacije lahko družba v skladu z ZPPSL kot
metodo finančne reorganizacije uporabi tudi
konverzijo terjatev v lastniški delež. Družba
zato poziva upnike, da sporočijo svojo morebitno pripravljenost za konverzijo svojih
terjatev v delež družbe. Upniki bodo v primeru odločitve za konverzijo svojih terjatev
v novoizdane poslovne deleže družbi omogočili ohranitev poslovnega procesa, sebi pa
odprli dolgoročno naložbo v družbi.
Vse zainteresirane upnike za konverzijo
svojih terjatev na podlagi tega vabila pozivamo, da pošljejo izjavo na zgornji naslov
družbe najkasneje v enem tednu od objave
tega poziva v Uradnem listu RS.
V primeru, da zavrnete odločitev za konverzijo oziroma ne odgovorite na ta poziv
do zgoraj določenega roka v skladu z našim
vabilom, bo status vaših terjatev oziroma
način, rok in znesek poplačil tak, kot ga bo
predvidel načrt finančne reorganizacije.
Družba Media Svet se ne zavezuje, da
bo konverzijo kot metodo finančne reorganizacije tudi dejansko uporabila v načrtu finančne reorganizacije.
Media Svet d.o.o.
Miha Koprivšek,
direktor
Ob-7061/08
Na podlagi sklepa stečajnega senata,
opr. št. St 162/2004 z dne 14. 7. 2008, v stečajnem postopku nad dolžnikom Art & Craft
d.o.o., Kotnikova 20, Ljubljana stečajni dolžnik objavlja
prodajo z zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje: poslovni prostor št.
L-D s skladiščem v pritličju in I. kleti v izmeri 91,14 m2 ter parkirno mesto v prvi kleti
v izmeri 12,50 m2 poslovno stanovanjske

Št.

85 / 29. 8. 2008 /

stavbe na Kotnikovi 20 v Ljubljani. Izklicna
cena znaša 156.104,00 EUR.
II. Pogoji prodaje:
1. Pisno ponudbo lahko pošljejo vse
pravne in fizične osebe, ki morajo ponudbi
priložiti:
– pravne osebe: izpisek iz sodnega registra in pooblastilo za zastopanje,
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
RS,
– kupec mora predložiti ustrezno javno
listino pristojnega organa, s katero se dokazuje ali potrjuje, da ne obstojijo dejstva
in okoliščine iz prvega, drugega, in tretjega
odstavka 153. člena ZPPSL.
2. Pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo
v zapečateni ovojnici s priporočeno pošiljko
v 15. dneh po objavi prodaje na naslov: Art
& Craft d.o.o. – v stečaju, Kotnikova 20,
Ljubljana z oznako – za javni razpis. Narok
za javno odpiranje ponudb bo dne 24. 9.
2008, ob 11.30, v razpravni dvorani št. 1 na
Okrožnem sodišču v Ljubljani, Miklošičeva
7, Ljubljana.
3. Prednost pri nakupu bo imel ponudnik,
ki bo ponudil višjo ceno in vplačal varščino v višini 10% ponujene cene na poslovni račun dolžnika pri Abanki Vipa d.d. št.
SI56 0510 0801 2552 180 in v roku iz 2.
točke predložil prodajalcu dokaz o plačilu
varščine. Pri dveh ali več enakih ponudbah
bo imel prednost kupec, ki bo na naroku
ponudil višjo ceno. Vplačana varščina se
uspelemu ponudniku všteje v kupnino in se
ne obrestuje. Ponudnikom, ki niso uspeli, se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni od
naroka za javno odpiranje ponudb.
4. Uspeli ponudnik mora skleniti kupno
pogodbo v 15. dneh po prejemu obvestila
o izboru in plačati celotno kupnino ob podpisu pogodbe. Če uspeli ponudnik pogodbe
ne sklene v navedenem roku, se šteje, da
je odstopil od nakupa in bo prodaja razveljavljena, plačano varščino pa bo obdržal
prodajalec.
5. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 5.
dneh po končanem zbiranju ponudb.
6. Davek in druge stroške prenosa lastništva plača kupec.
7. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno tako glede stvarnih kot
pravnih napak.
8. Kupljeno nepremičnino kupec prevzame v last in posest po plačilu celotne
kupnine.
9. Informacije so na voljo pri stečajni
upraviteljici, tel. 01/430-08-18.
Art & Craft d.o.o. – v stečaju
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Evidence sindikatov
Št. 101-5/2008-3
Ob-6449/08
1. V evidenco statutov sindikatov, ki se
hranijo na Upravni enoti Hrastnik, se pod
zaporedno številko 24, kamor je vpisan Sindikat kemične, nekovinske in gumarske
industrije Slovenije – Sindikat podjetja
Sinet, d.o.o. Hrastnik, s sedežem v Hrastniku – Grajska pot 8 z dnem 16. 6. 2008
vpiše sprememba sedeža sindikata, tako
da se po novem glasi: Cesta 1. maja 83,
1430 Hrastnik.
2. Hkrati se v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 24, kamor
je vpisan Sindikat kemične, nekovinske in
gumarske industrije Slovenije – Sindikat
podjetja Sinet, d.o.o. Hrastnik, z dne 16. 6.
2008 vpiše tudi sprememba odgovorne osebe sindikata.
Nova odgovorna oseba Sindikata podjetja Sinet, d.o.o. Hrastnik je Mejremič Hamid.
Št. 101-4/2008-17
Ob-6848/08
Temeljni akt – Pravila o delovanju Sindikata azbestno poklicnih obolenj SŽ - CD,
s sedežem v Ljubljani, Zaloška 217, ki se
hrani pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava
Moste - Polje, Proletarska cesta 1, Ljubljana
in je vpisan v evidenci statutov pod zaporedno številko 147, se z dnem 7. 7. 2008 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Objave gospodarskih družb
Št. 4838
Ob-7085/08
Likvidacijski upravitelj družbe IBI Kranj,
proizvodnja žakarskih tkanin, d.d. – v likvidaciji, pri katerem je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju, SRG 2008/28080,
matična številka 5036640000, z dne 19. 8.
2008 vpisan začetek redne likvidacije,
v skladu z določbo 412. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja poziv upnikom:
da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva prijavijo svoje terjatve do družbe IBI
Kranj, proizvodnja žakarskih tkanin, d.d. –
v likvidaciji, Jelenčeva ulica 1, 4000 Kranj.
Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja na sedežu družbe IBI
Kranj, proizvodnja žakarskih tkanin, d.d.
– v likvidaciji, Jelenčeva ulica 1, 4000 Kranj
v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje
obstoj in višino terjatev.
Dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
IBI Kranj, proizvodnja žakarskih tkanin,
d.d. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Ob-7097/08
Hmezad Export-Import d.d. Žalec, v skladu s 124. členom ZTFI objavlja, da je:
1. družba GBD Gorenjska borznoposredniška družba, d.d., Koroška cesta 33,
4000 Kranj, dne 18. 6. 2008 pridobila v last
75.583 delnic družbe Hmezad export-import
d.d. in s tem povečala% glasovalnih pravic
iz 0,15% na 20,09%
in
2. družba Nufin poslovne storitve in trgovina, d.o.o. Cesta Staneta Žagarja 3, 4000
Kranj, dne 18. 6. 2008 pridobila v last 75.250
delnic družbe Hmezad export-import d.d. in
s tem pridobila 19,85% glasovalnih pravic.
Hmezad export-import d.d.
uprava

Sklici skupščin
Ob-7104/08
Preklic
Uprava družbe Gruda – Jurmes d.d., Tržaška 134, Ljubljana, preklicuje redno sejo
skupščine, ki je bila z objavo v Uradnem
listu Republike Slovenije, št. 76 z dne 25. 7.
2008 sklicana za dne 29. 8. 2008 ob 17. uri
na sedežu družbe Nebra d.o.o., Miklošičeva
cesta 18, Ljubljana.
Gruda Jurmes d.d.
direktor
Branko Zakrajšek
Ob-7055/08
Na podlagi točke 11.3. Statuta delniške
družbe Smelt, vodenje investicijskih projektov d.d., Pot k sejmišču 30, Ljubljana – Črnuče, uprava družbe objavlja sklic
15. redne seje
skupščine delničarjev družbe Smelt,
vodenje investicijskih projektov d.d.,
Pot k sejmišču 30, Ljubljana – Črnuče,

ki bo dne 30. 9. 2008 ob 14. uri v sejni
sobi v IV. nadstropju upravne stavbe PC
Promont, Pot k sejmišču 30, Ljubljana – Črnuče.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje, potrditev verifikacijske
komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine
na podlagi poročila verifikacijske komisije.
Izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: potrdi se tri člansko verifikacijsko komisijo, izvoli se predsednika
skupščine in preštevalca glasov po predlogu.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljeni notar Bojan Podgoršek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, revizorskim poročilom in poročilom
nadzornega sveta za poslovno leto 2007.
3. Uporaba dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2007 v višini 106.766,36 EUR se v celoti
razporedi v preneseni dobiček družbe.
3.2. Skupščina podeljuje upravi družbe
razrešnico za poslovno leto 2007.
3.3. Skupščina podeljuje nadzornemu
svetu družbe razrešnico za poslovno leto
2007.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se tri člane nadzornega sveta družbe Smelt d.d. po predlogu, in sicer Anton Mavrič, Samo Primožič
in Sašo Berger. Mandat izvoljenim članom
nadzornega sveta začne teči 29. 12. 2008,
ko poteče mandat dosedanjim članom nadzornega sveta.
Nadomestilo za delo v nadzornem
svetu.
Predlog sklepa: letno nadomestilo za
delo v nadzornem svetu znaša za vsakega
člana 650 EUR bruto.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2008
se imenuje revizorsko hišo Prosperus d.o.o.,
Na dolih 19, 1000 Ljubljana.
Gradivo za dnevni red (letno poročilo,
poročilo nadzornega sveta, poročilo revizorja) s predlogi sklepov in utemeljitvami
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Smelt d.d. Ljubljana, Pot k sejmišču 30,
v tajništvu uprave družbe vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do dneva seje skupščine
delničarjev družbe. Sklic skupščine družbe
je objavljen tudi na spletni strani družbe.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki. Pooblaščenci morajo predložiti
pisno pooblastilo.
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar
svojo udeležbo pisno prijavi najkasneje tri
dni pred skupščino.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine – drugi sklic skupščine dne 30. 9. 2008
ob 14.30 na istem kraju z istim dnevnim
redom. Na drugem sklicu skupščina veljav-

no odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala (točka 11.6 Statuta družbe)
Smelt d.d.
uprava družbe
Ob-7086/08
Na podlagi 38. člena Statuta družbe Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljub
ljana in prvega in drugega odstavka 295.
člena ZGD-1 upravni odbor sklicuje
6. skupščino
družbe Gradis skupina G d.d., Gradbene
storitve in inženiring, Šmartinska cesta
134 a, 1000 Ljubljana,
ki bo v torek, 30. 9. 2008, s pričetkom ob
12. uri, na sedežu družbe Gradis skupina
G d.d., z naslednjim dnevnim redom in naslednjimi predlogi sklepov:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Upravni odbor za predsednika skupščine
imenuje Igorja Pirca, za preštevalki glasov
Jana Urbanč in Mojco Lazar. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Andrej Škrk.
Utemeljitev predloga: v skladu z zakonom je za nemoten potek potrebno imenovanje predsedujočega skupščini in preštevalca
glasov delničarjev. Zato je upravni odbor na
seji 20. 8. 2008 imenoval navedene.
2. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa št. 1: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Gradis skupina G d.d.,
glede pooblastila upravnega odbora za
povečanje osnovnega kapitala za največ
1.941.078,00 EUR na podlagi stvarnih ali
denarnih vložkov, pri čemer je upravni odbor tudi pooblaščen, da odloča o izključitvi
prednostne pravice dosedanjih delničarjev
do vpisa in vplačila novih delnic, izdanih na
osnovi odobrenega kapitala, in čistopis Statuta delniške družbe Gradis skupina G d.d.
Gradivo:
a) Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe z utemeljitvijo.
b) Čistopis statuta družbe.
3. Pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.
Predlog sklepa št. 2:
Skupščina delničarjev družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih
delnic, kot sledi:
1. Pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic velja 36 mesecev od
dneva izdaje.
2. Pooblastilo velja za pridobitve lastnih delnic do skupaj 9.303 delnic, kar
predstavlja 10% osnovnega kapitala družbe
in vključuje lastne delnice, ki jih družba že
ima v lasti na dan izdaje tega pooblastila.
3. Pridobitvena cena delnic ne sme
presegati 60,00 EUR. Poleg tega pridobitvena cena delnic ne sme biti nižja od 20,00
EUR.
4. Upravni odbor mora na prvi naslednji skupščini poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in deležu
pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic.
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5. Družba lahko s tem pooblastilom
pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene:
– za zamenjavo za manjšinske lastniške deleže v odvisnih družbah družbe
Gradis skupina G d.d.,
– za zamenjavo za lastniške deleže
v drugih podjetjih,
– za morebitno odprodajo strateškemu partnerju, ali
– za druge strateške razloge.
6. Pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi
v tem pooblastilu;
7. Skupščina daje upravnemu odboru
pooblastilo za umik lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
4. Nagrajevanje članov upravnega odbora in revizijske komisije.
Predlog sklepa št. 3: posameznemu članu
upravnega odbora in revizijske komisije za
pripravo in udeležbo na posamezni seji organa pripada nadomestilo v višini 1.000 EUR,
predsedniku upravnega odbora in revizijske
komisije pa nadomestilo v višini 2.000 EUR.
Utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov so dostopni v tajništvu družbe Gradis
skupina G d.d., na njenem sedežu v Ljubljani
na Šmartinski cesti 134 a, vsak delovni dan
od 10. do 13. ure do dneva skupščine.
Za morebitne druge informacije lahko pokličete na tel. 01/52-07-600 vsak delavnik od
10. do 13. ure do dneva skupščine.
Pravico do udeležbe in izvrševanja pravic
na skupščini imajo delničarji, ki udeležbo na
skupščini napovedo družbi na zanesljiv način najpozneje 3 dni pred sejo skupščine in
so vpisani v delniško knjigo na dan, ki je tri
dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev lahko uresničujejo glasovalno pravico na
podlagi pisnega pooblastila, ki ga je potrebno
predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne ob 13. uri, v istem prostoru in z istim
dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradis skupina G d.d.
mag. Uroš Ogrin
predsednik upravnega odbora
Ob-7094/08
Na podlagi 36. člena Statuta delniške
družbe Skupina Claas d.d. Ljubljana, Zaloška cesta 171 in 11. člena Poslovnika o delu
skupščine, sklicujem
redno skupščino
delniške družbe Skupina Claas d.d. Ljub
ljana,
ki bo v torek 30. 9. 2008, ob 10. uri, v sejni
sobi družbe na Zaloški cesti 171, Ljubljana
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Skupščini prisostvuje notarka Nada Kumar.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsedujočega skupščine imenuje Tomaž
Čad, za preštevalca glasov Peter Zavasnik
in Gašper Gorenc, za zapisnikarja Tjaša Vugrinec.
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2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2007 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme sklep o delitvi
dobička, ki je ugotovljen v računovodskih
izkazih za leto 2007 in delitvi dobička iz
prejšnjih let.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za
leto 2007, s katero potrjuje in odobrava
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da šteje nadzorni svet družbe tri (3)
člane. Zato se spremeni statut v členu trideset (30) tako, da se glasi: Nadzorni svet
šteje tri (3) člane.
4. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2008 imenuje
Revidicom Revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, Maribor.
Popolno gradivo za skupščino, vključno
z letnim poročilom za leto 2007, mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah je od
dneva sklica skupščine dalje na vpogled
vsem delničarjem in njihovim pooblaščencem v tajništvu direktorja družbe na naslovu Zaloška cesta 171, Ljubljana, vsak
delovni dan od 11. do 14. ure od dneva
objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in
pravico do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje
tri dni pred sklicem skupščine do 14. ure
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim sklepom
o katerih bo odločala skupščina, pošljejo
upravi-direktorju delniške družbe najkasneje v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine v Uradnem listu RS.
Skupina Claas d.d. Ljubljana
direktor Pavel Prebil
Št. 118/2008
Ob-7108/08
Na podlagi točke 9.2. statuta delniške
družbe Kapela, Vinogradništvo in vinarstvo
d.d., Paričjak 22a, 9252 Radenci, uprava
sklicuje
10. skupščino delniške družbe Kapela,
Vinogradništvo in vinarstvo, d.d.
ki bo dne 29. 9. 2008 ob 12. uri v pro
storih vinske kleti, Paričjak 22a, 9252 Radenci.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Janez Perš, za preštevalki
glasov Majda Domanjko in Irena Šteiner.
Seji prisustvuje vabljena notarka Romana
Gajšek za sestavo notarskega zapisnika.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
in s poročilom revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta
družbe, ki se nanaša na preveritev letnega
poročila družbe za leto 2007 in poročilom
revizorja za leto 2007.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
A: Se ugotovi, da bilančni dobiček za poslovno leto 2007 ostane nerazporejen.
B: Podeli se razrešnica upravi-direktorju
družbe in celotnemu nadzornemu svetu družbe za poslovanje iz leta 2007.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revidiranje poslovnih izkazov družbe v letu
2008 se imenuje revizijska hiša AUDIT&CO
iz Murske Sobote.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško
knjigo 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi
po svojih pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, katero mora biti
deponirano na sedežu družbe tri dni pred
začetkom skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostaviti družbi tako, da jo le-ta sprejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino pol ure pred pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo prisotnost na
skupščini ter prevzamejo glasovne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled od
29. 8. 2008 do 29. 9. 2008 vsak delovni dan
– v tajništvu na sedežu družbe v Paričjaku
22a pri Majdi Domanjko, in sicer vsak delavnik med 11. in 14. uro.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo
upravi utemeljene nasprotne predloge k točkam dnevnega reda.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne in v istih prostorih. Skupščina
bo v tem primeru odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt eno uro pred začetkom zasedanja skup
ščine.
Kapela,
Vinogradništvo in vinarstvo d.d.
uprava
Milena Rajk, univ.dipl.ekon.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 11/2007
Os-7065/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 11/2007 z dne 19. 8. 2008 odločilo, da
se stečajni postopek nad dolžnikom Korec
Družba za gradbeništvo d.o.o., Cesta na
Markovec 16, Koper, v stečaju, matična
številka 1682717, zaključi na podlagi drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji in po pravnomočnosti sklepa odredilo izbris družbe iz
sodnega registra.
Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 8. 2008
St 24/2007
Os-7066/08
Stečajni postopek nad dolžnikom Grafkom d.o.o. Koper, Rozmanova 60 K, Koper, se začne in takoj zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 7. 2008
St 169/2007
Os-7067/08
To sodišče je s sklepom St 169/2007 dne
5. 8. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Servis toplotne in vodovodne
inštalacije Kračman Martin s.p., Ramovševa ulica 24, Ljubljana, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz poslovnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 8. 2008
St 38/2008
Os-7068/08
To sodišče je s sklepom St 38/2008 dne
13. 8. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Sting M Računalniške storitve
d.o.o., Šmartinska c. 106, Ljubljana, ker
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
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 13. 8. 2008
St 63/2007
Os-7069/08
To sodišče je s sklepom St 63/2007
z dne 10. 8. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Arci d.o.o., Bežigrad
17, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 8. 2008

St 196/2007
Os-7070/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Pisa Ambient
d.o.o. – v stečaju, Kovinarska cesta 4,
Kamnik, za dne 22. 9. 2008 ob 12.10, v razpravni dvorani št. II., Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 10, med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
St 113/2007
Os-7071/08
To sodišče je s sklepom St 113/2007
dne 18. 8. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Sadikov management
d.o.o. – v stečaju, Brodarjev trg 11, Ljub
ljana, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
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 18. 8. 2008
St 150/2007
Os-7072/08
Postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Paleto transport d.o.o., Tržaška c. 85,
Maribor je bil s sklepom opr. št. St 150/2007
z dne 7. 7. 2008 sprejet in potrjen. Terjatve
upnikov so razvrščene v razrede, in sicer:
Razred A – terjatve prednostnih upnikov
iz drugega odstavka 160. člena ZPPSL, na
katere pravnomočno potrjena prisilna poravnava nima vpliva in se položaj upnikov po
potrditvi prisilne poravnave ne spremeni.
Razred B – terjatve delavcev za neto
plače do 13. 11. 2007 in države za prispevke in davke na neizplačane plače do 13. 11.
2007 ter DDV, ki se poplačajo v višini 20%,
z rokom poplačila najkasneje v enem letu od
pravnomočno potrjene prisilne poravnave.
Razred C – razred terjatev iz naslova
obveznosti do dobaviteljev in ostalih upnikov, ki se poplačajo v višini 20%, z rokom
poplačila najkasneje v enem letu od pravnomočno potrjene prisilne poravnave.
Razred D – terjatve upnikov, ki se v skladu s 49.a in 49.b členom ZPPSL konvertirajo
v lastniški delež upnikov in povečajo osnovni kapital družbe:
– terjatev Komodor d.o.o. v višini
24.293,64 EUR,
– terjatve Komodor d.o.o. v višini
30.655,36 EUR,
– terjatve Feltrin Tomaža v višini
40.000,00 EUR.
Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatvami je sestavni del sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 30. 7. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 8. 2008
St 11/2008
Os-7077/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem

postopku nad dolžnikom Šandu d.o.o. Ljub
ljana, Trubarjeva 40 – v stečaju, za dne
22. 9. 2008 ob 12.15, v razpravni dvorani
št. II, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 8. 2008
St 164/2007
Os-7088/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 164/2007 z dne 19. 8. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Metal
TEG d.o.o. Ljubljana, Močilnikarjeva 5
– 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 19. 8. 2008
St 1/2007
Os-7089/08
Četrti narok za preizkus terjatev nad dolžnikom Gorenjska obrtna zadruga Kranj
z.o.o. – v likvidaciji, Likozarjeva ulica 1/a,
Kranj, bo dne 10. 9. 2008, ob 13.30 v sobi
12/pritličje tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 8. 2008
St 67/2008
Os-7090/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 67/2008
z dne 20. 8. 2008 nad samostojno podjetnico
Vesno Pesek s firmo Bar »Labod«, Vesna
Pesek s.p., Na Gaj 16, Bresternica, Maribor, začelo stečajni postopek in ga takoj
zaključilo, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnice je 1903748, šifra njegove dejavnosti pa 55.400.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 8. 2008
St 12/2008
Os-7091/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 12/2008 z dne 20. 8. 2008 nad podjetjem
RATIO, podjetje za finančno računovodske storitve d.o.o., Maribor, Tyrševa ulica
15, začelo stečajni postopek in ga takoj zaključilo, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Matična številka dolžnika je 5494206, šifra njegove dejavnosti pa 74.120.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 8. 2008
St 84/2008
Os-7092/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 84/2008 z dne 20. 8. 2008 nad samostoj-
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nim podjetnikom Denisom Sprinčnikom
s firmo Granitko – polaganje marmorja in
granita, Denis Sprinčnik s.p., Mladinska
ulica 11, Dobrovci, Miklavž na Dravskem
polju, začelo stečajni postopek in ga takoj
zaključilo, ker je premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 1866311, šifra njegove dejavnosti pa 45.430.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 8. 2008
St 63/2008
Os-7093/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 63/2008 z dne 20. 8. 2008 nad samostojnim podjetnikom Markom Pahernikom
s firmo Trgovinske storitve M & M Pahernik Marko s.p., Poljčane, Dravinjska
cesta 62, začelo stečajni postopek in ga takoj zaključilo, ker je premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 1539051, šifra njegove dejavnosti pa 51.530.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 8. 2008
St 9/2008
Os-7096/08
To sodišče vabi v postopku prisilne poravnave opr. št. St 9/2008 nad dolžnikom
Ivartnik SGD d.o.o., Na wprodu 105, Prevalje in njegovimi upnikwwi, upnike na narok za sklenitev prisilne poravnave, ki bo
dne 16. 9. 2008 ob 9. uri, soba št. 33 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem sodišču v sobi št. 9, in sicer ob uradnih urah,
ki so v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 14. do 16.30.
Upniki lahko o predlagani prisilni poravnavi glasujejo tudi pisno. K vlogi, s katero
bodo glasovali, morajo priložiti dokaz, da
je vlogo podpisal zakoniti zastopnik pravne
osebe oziroma pooblaščenec. Pri glasovanju se bodo upoštevale samo tiste vloge,
ki jih bo poravnalni senat prejel do konca
glasovanja.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 8. 2008
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
KRISPER, d.o.o., Kranj, Cesta na
Klanec 8 E, Kranj, zavarovalno polico, št.
41401000472 – življensko zavarovanje,
izdala
zavarovalnica
KD
življenje.
gne-298067

Spričevala preklicujejo
Atelj Aleksandar, Preglov trg 4, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2006. gnq-298080
Avbelj Sandi, Podmilščakova ulica 54,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano
leta 2002. gnp-298106
Bassin Brian, Turnerjeva ulica 25,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Franceta
Bevka v Ljubljani, izdano leta 2005.
gns-298053
Bitenc Pina, Ulica Vide Pregarčeve 18,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 2. letnika
Gimnazije Moste, izdano leta 2008.
gnc-298194
Boltar Igor, Štefan pro Trebnjem
22, Trebnje, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo v Ljubljani, izdano leta 1973.
gng-298190
Bošnjak Mia, Gramscijeva 17, Izola –
Isola, spričevalo 3. letnika Gimnazije Antonio
Sema Piran, izdano leta 1999. gne-298117
Bošnjak Mia, Gramscijeva 17, Izola
– Isola, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Antonio Sema Piran, izdano leta 2000.
gnd-298118
Bošnjak Nea, Gramscijeva 17, Izola
– Isola, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Antonio Sema Portorož, izdano leta 2003.
gnc-298119
Božič Mateja, Leskovec 7, Brusnice,
spričevalo poklicne mature Srednje
zdravstvene šole v Novem mestu, izdano
leta 2007. gnc-298044
Cedilnik Jure, Pločanska ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika, spričevalo
poklicne mature in obvestilo o uspehu pri
poklicni maturi Srednje šole za elektrotehniko
in računalništvo v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnk-298086
Cerar Žiga, Gradišče pri Lukovici 31,
Lukovica, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2005. gnq-298205
Chollzer Mark, Aškerčeva 5/b, Šoštanj,
spričevalo 1. letnika Srednje elektro
računalniške šole v Mariboru, izdano
leta 1994, izdano na ime Štolcer Marko.
gnw-298199
Cimerman Jani, Prvenci 31, Markovci,
spričevalo 2. letnika Živilske šole Maribor.
gno-298057
Čebokli Teja, Cankarjeva 40, Nova
Gorica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole – zdravstveni tehnik,
izdano leta 2000 in 2001. gnc-298144

Černilec Nina, Stara cesta 38, Naklo,
indeks, št. 21019037, izdala Fakulteta za
družbene vede Ljubljana. gno-298132
Čosić Denis, Jenkova cesta 27, Velenje,
spričevalo 3. letnika Centra srednjih šol
Velenje. gnz-298121
Ćatić Emina, Cesta 30. avgusta 3,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano
leta 2007. gnt-298102
Detiček Kavc Irena, Stenica 11, Vitanje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1. do 4. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem Celje, izdano leta 1990, 1991,1992
in 1993. gnm-298109
Drljača Marko, Okrogarjeva ulica 3, Celje,
spričevalo 3. letnika Poslovno komercialne
šole v Celju, izdano leta 2007. gnf-298066
Dšuban Karel, Murski Petrovci 10, Tišina,
diplomo Srednje poklicne šole Rakičan,
izdana leta 1965. gnl-298210
Dvoršek Andraž, Sp. Pirniče 72,
Medvode, indeks, št. 22067280, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnc-298094
Đukanović Alenka, Sebenje 106, Križe,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Vide Janežič Ljubljana, izdano leta 1979.
gnj-298162
Đžurlić Selma, Iga Grudna 20, Ljubljana,
diplomo Višje strokovne šole Leila Ljubljana,
izdana leta 2008. gnp-298181
Eberl Mark, Kidričeva ulica 104, Trzin,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Eurošola
Ljubljana, izdano leta 2006. gnl-298110
Erzar Rafael, Stara cesta 26, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za voznike motornih vozil v Ljubljani,
izdano leta 1974. gnw-298174
Forštner Aleksander, Dobrovlje 16/a,
Nazarje, spričevalo o končani OŠ Mozirje,
izdano leta 1985. gns-298203
Gabrijelčič Katja, Streliška ulica 28, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi in spričevalo 4. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika
v Ljubljani, izdano leta 2001. gni-298188
Gasser Tea, Kovorska cesta 67, Tržič,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 2006,
izdano na ime Bertoncelj Tea. gnf-298091
Gerzić Nermina, Trg na Stavbah 13,
Litija, spričevalo o zaključnem izpitu SUAŠ
v Ljubljani, izdano leta 2004. gnc-298069
Gliha Andraž, Malo Hudo 4, Grosuplje,
maturitetno spričevalo SPSŠB Ljubljana,
izdano leta 2008. gnw-298049
Gomboši Tomaž, Slomškova 61, Murska
Sobota, spričevalo od 1. do 4. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 94-S-128
SSTŠ Murska Sobota. gnn-298158
Gradišnik Marjetka, Krčevina pri Vulbergu
88/b, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
šole, izdano na ime Bartolec Marjetka.
gne-298142
Grčman Miha, Poljane pri Stični 3,
Ivančna Gorica, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole v Ivančni Gorici, izdano leta
2006. gny-298147
Gros Jolanda, Prebačevo 14, Kranj,
spričevalo 3. letnika Gradbene tehniške šole
v Ljubljani, izdano leta 1982, izdano na ime
Kosec Jolanda. gnv-298075

Gros Tone, Moste 56, Komenda, spričevalo 3. letnika Škofijske klasične gimnazije
Šentvid, izdano leta 2008. gns-298228
Gršeta Aleksandra, Poljanska cesta 54,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prule,
izdano leta 1991. gnz-298096
Haber Marijan, Gmajna 43, Slovenj
Gradec, spričevalo o končani OŠ, II
OŠ Slovenj Gradec, izdano leta 1988.
gng-298215
Hacin Rok, Ribnik 23, Trbovlje, spričevalo
3. letnika Gimnazije in ekonomske
srednje šole Trbovlje, izdano leta 2007.
gnn-298058
Hafner Jure, Forme 35, Žabnica,
spričevalo od 1. do 3. letnika Kovinarsko
cestno prometne šole v Škofji Loki.
gnf-298041
Hedžić Elvir, Cesta dveh cesarjev 104/g,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1999. gnv-298125
Hiršman Miha, Stantetova ulica 26,
Maribor, spričevalo 2. letnika III gimanzije
Maribor, izdano leta 2008. gny-298122
Hribernik Martina, Lavtarski vrh 3/a, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske
šole Ljubljana, izdano leta 1982, izdano na
ime Ravnikar Martina. gnd-298093
Hrovat Andreja, Trebinjska 14, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 1995. gnf-298166
Hudnik Renata, Slovenska cesta 2,
Cerklje na Gorenjskem, spričevalo poklicne
mature Ekonomske šole v Kranju, izdano
leta 2005. gnh-298039
Humar Teo, Vetrišče 27, Nova Gorica,
spričevalo o zaključnem izpitu 3. letnika
Tehniškega šolskega centra Nova Gorica
– instalater strojnih instalacij, št. II/kov 254,
izdano leta 2007. gnb-298070
Ivanović Jean, Reboljeva 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje prometne šole v
Ljubljani, izdano leta 1992, 1993 in 1994.
gnk-298186
Jug Aleksandra, Ulica Franca Baliča
44, Šempeter pri Gorici, diplomo Srednje
pedagoške gimnazije v Tolminu, izdana leta
1989. gns-298103
Kalan Sašo, Nad tovarno 18, Prebold,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Celju – gostinsko
turistični tehnik, izdano leta 2004.
gnh-298114
Kavčič Marija, Lom pod Storžičem 51,
Tržič, spričevalo 3. letnika Trgovske šole
Kranj. gnj-298087
Kavšek Boštjan, Lemeževa 19, LjubljanaČrnuče, spričevalo 9. razreda OŠ Maksa
Pečarja v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnw-298124
Kekič Tadej, Strma pot 1, Krško,
spričevalo 8. razreda OŠ J. Dalmatina
Krško. gnm-298088
Kerin Branko, Tunjiška cesta 2/b,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za voznike motornih vozil na Ježici, izdano
leta 1970. gns-298153
Kersnič Mija, Nemška vas 8, Ribnica,
spričevalo 2. letnika Srednješolskega centra
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Ljubljana – PTT prometnik, izdano leta 1982.
gnm-298159
Kirič Sandi, Murski vrh 64, Radenci,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne in
tekstilne šole v Murski Soboti, izdano leta
2007. gnd-298218
Kočevar Marjeta, Pod Gabri 27, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
srednje šole Celje, izdano leta 1979, izdano
na ime Požin Marjeta. gnk-298090
Koleša Jasmina, Glogovica 29, Šentvid
pri Stični, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Josipa Jurčiča, Šentvid pri Stični, izdano leta
2002. gnv-298150
Kos Karmen, Ulica Ivana Regenta 27,
Piran – Pirano, indeks, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gns-298078
Kosančič Janja, Novi trg 11, Celje,
spričevalo 1. letnika Srednje agroživilske šole
v Ljubljani, izdano leta 1998. gnr-298104
Kosančič Janja, Novi trg 11, Celje,
spričevalo 2. letnika Srednje agroživilske šole
v Ljubljani, izdano leta 1999. gnq-298105
Kovač Albreht, Bela 2, Pušča, Murska
Sobota, spričevalo o končani OŠ Ljudska
univerza Murska Sobota, št. I-54-OŠO-07.
gnt-298177
Kovač Zvonimir, Glavna ulica 82,
Lendava – Lendva, maturitetno spričevalo
Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdano leta 1985. gns-298178
Krapež Marko, M. Vodence 6/a,
Kostanjevica na Krki, spričevalo poklicne
mature Srednje poklicne in strokovne šole
Krško, izdano leta 2008. gnj-298212
Lah Jožef, Pongrce 8, Cirkovce,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
šole, izdano leta 1995. gnm-298209
Lotrič Laura, Dašnica 96, Železniki,
indeks, št. 41054592, izdala Fakulteta za
organizacijo. gnu-298126
Lovrečič Peter, Kolomban 3/c, Ankaran
– Ankarano, spričevalo od 1. do 4. letnika
SKPŠ Koper – strojni tehnik. gne-298192
Mastnak Polona, Cankarjeva 1, Šmarje
pri Jelšah, spričevalo 3. letnika Poslovno
komercialne šole v Celju – smer administrator,
izdano leta 2008. gnf-298191
Mihelič Lea, Podbrezje 168, Naklo,
spričevalo 4., 5. letnika in spričevalo
poklicne mature Srednje biotehnične šole v
Kranju. gno-298107
Milič Andreja, Kozlovičeva 5, Koper –
Capodistria, maturitetno spričevalo Gimnazije
Koper, izdano leta 1979. gnk-298211
Mir Andrej, Virmaše 233, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole
v Ljubljani, izdano leta 1983. gnb-298045
Nikolić Dunčić Slađana, Papirniški trg
18, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1. do 3. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano na ime
Nikolić Slađana. gnu-298226
Nukić Selma, Šklendrovec 2, Zagorje
ob Savi, diplomo in obvestilo o uspehu na
poklicni maturi Srednje ekonomske šole,
izdano leta 2008. gno-298040
Obranovič Maja, Pod gozdom cesta
VI/21, Grosuplje, spričevalo 1. in 2.
letnika Srednje upravno administrativne
šole v Ljubljani, izdano leta 2002 in 2004.
gnb-298099
Omejc Eva, Podlubnik 103, Škofja Loka,
indeks, št. 41030105, izdala Medicinska
fakulteta v Ljubljani. gnt-298152
Pančur Maja, Gregorčičeva 2, Domžale,
maturitetno spričevalo Šolskega centra
Rudolfa Majstra, Kamnik, izdano leta 2002.
gnu-298151
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Panič Karmen, Tomšičeva 49, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. letnika Srednje
strokovne zdravstvene šole Slovenj Gradec.
gno-298182
Pavlović Tihomir, Savlje 87, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Poklicne gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljani. gnw-298074
Pegan Neli, Potoče 40/a, Dobravlje,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2007 in 2008. gnm-298038
Pejić Goran, Celovška 264, Ljubljana,
indeks, št. 41054454, izdala Fakulteta za
organizacijske vede – Univerza Maribor.
gnu-298176
Perko Helena, Visoko 119/b, Visoko,
indeks, št. 11100070723, izdala Višja
strokovna šola Doba Maribor. gnk-298111
Perković
Klara,
Koliška
ulica
2/a, Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje
poklicne in strokovne šole Ljubljana
– konfekcijski modelar, izdano leta 2007.
gni-298213
Perpar Špela, Svetinja 3, Dobrnič, letno
spričevalo Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnu-298180
Petek Peter, Mihalovci 40, Ivanjkovci,
diplomo Šole za voznike motornih vozil.
gnn-298183
Pirjevec Sonja, Orlek 38/a, Sežana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Sežana,
izdano leta 2008. gnf-298216
Pižorn Viktorija, Podgorca 6, Šmartno ob
Paki, spričevalo 4. in 5. letnika Kmetijske in
gospodinjske šole Šentjur, izdano leta 1999
in 2000. gnd-298068
Plevel Petra, Rimska cesta 4, Laško,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1. do 3. letnika Srednje frizerske šole
v Celju, izdano leta 1995, 1996 in 1996.
gnt-298206
Podbevšek Urška, Klavčičeva ulica 8,
Kamnik, spričevalo 2. letnika Naravoslovne
gimnazije v Kamniku, izdano leta 2008.
gny-298197
Pokrivač Tilen, Ciril Metodova 3, Gornja
Radgona, maturitetno spričevalo gimnazije
Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta
2001. gnb-298145
Povh Bojan, Cesta krških žrtev 12/a,
Krško, indeks, št. 18050943, izdala FF v
Ljubljani. gnu-298101
Pregelj Damjana, Kosovelova ulica 32,
Vipava, spričevalo o končani OŠ Drago Bajc
Vipava, izdano leta 1984. gnv-298200
Primožič Tanja, Cesta I. Istrske
brigade 096, Koper – Capodistria, indeks,
št.
18010335,
Filozofska
fakulteta.
gnp-298031
Radej Eva, Sremiška cesta 3/e, Krško,
spričevalo 1. letnika Strokovne gimnazije
Krško, izdano leta 2008. gnm-298134
Rak Ana, Brilejeva ulica 15, Ljubljana,
spričevalo 9. razreda OŠ Prežihov Voranc v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnv-298100
Rekanović Simon, Na fari 2, Prevalje,
spričevalo 2. letnika Srednješolskega centra
Ravne na Koroškem, izdano leta 2008.
gne-298167
Rosič Saša, Ulica Sergeja Mašera
18, Kobarid, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Novi Gorici, izdano leta
1999. gnt-298085
Sapač Dioniz, Beznovci 29, Bodonci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Rakičan – program
kmetovalec, izdano leta 1979. gnq-298155
Sedej Lara, Cesta OF 008, Idrija,
spričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske

šole Gimnazije Ljubljana, izdano leta 2008.
gno-298032
Sedlak Kristijan, Vir, Zoisova ulica 60/a,
Domžale, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2000. gnt-298227
Sotirov Maja, Kandijska cesta 46, Novo
mesto, spričevalo o splošni maturi Srednje
kemijske šole. gnm-298184
Stanojević Aleksandar, Brilejeva ulica
19, Ljubljana, obvestilo o uspehu 4. letnika
Gimnazije Šentvid, izdano leta 2008.
gnt-298052
Starc Urška, Zamostec 7, Ribnica,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Kočevje
– Srednje ekonomske šole, izdano leta 2002
in 2003. gnj-298187
Šendula Sanja, Cesta revolucije 3,
Jesenice, spričevalo Srednje šole Jesenice,
izdano leta 2003. gne-298217
Šimič Kristina, Kersnikova 1, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1., 2. in 3. letnika ŠCV Velenje - poklicne in
tehniške šole za storitvene dejavnosti, izdano
leta 2001, 2002 in 2003. gnx-298131
Šmandl Bogomila, Dovže 4, Mislinja,
diplomo in spričevalo 4. letnika SLŠ
Maribor, izdano na ime Veršič Bogomila.
gnh-298139
Špindler Mateja, Stara cesta 64,
Ljutomer, indeks, št. 04032572, izdala
Fakulteta za upravo Ljubljana, leto izdaje
2004. gnl-298185
Šundek Mišo, Topniška ulica 58a,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gns-298207
Tajić Tim, Brilejeva ulica 13, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
olikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano
leta 2007. gnn-298108
Tement Beno, Videm pri Ptuju 37, Videm
pri Ptuju, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Ptuj, izdano leta 2005. gnd-298143
Traven Martina, Utik 023, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje živilske šole
Ljubljana, izdano leta 2007. gnn-298033
Udovč Aleš, Sv. Vrh 7, Mokronog,
diplomo Kadetske šole za miličnike Ljubljana
Tacen, izdana leta 1988, št. III- 340/175.
gnx-298223
Verbič Špela, Podboršt 15, Šentvid pri
Stični, spričevalo 2. in 4. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,
izdano leta 2006 in 2008. gnz-298196
Veselič Katarina, Gubčeva ulica 43,
Metlika, spričevalo Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 2006 in 2007.
gng-298115
Vidic Jelka, Drska 46, Novo mesto,
spričevalo Splošne gostinske šole, izdano
leta 1977. gnm-298059
Vidmajer Darko, Selce 12, Blanca,
spričevalo 8. razreda OŠ Blanca, izdano
leta 2000. gni-298063
Vidmar Adam, Zaloška 178, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole Ljubljana – Roška, izdano leta 2007.
gnh-298168
Vilfan Nina, Dobro polje 5/c, Brezje,
spričevalo 1, 2. in 3. letnika EGSŠ
Radovljica, izdano leta 2005, 2006 in 2007.
gnj-298137
Vončina Jožef, Čekovnik 9, Idrija,
diplomo Fakultete za organizacijske vede v
Kranju, izdana leta 1986. gnu-298051
Weingerl
Monika,
Otlica
51,
Ajdovščina, indeks, št. 12160090142,
izdala Višja strokovna šola Izraz Ljubljana.
gnz-298046
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Zagorc Sebastjan, Prešernova ulica 4,
Logatec, spričevalo 4. letnika SEŠ Ljubljana,
izdano leta 2008. gnl-298035
Zajc Marjana, Koroška cesta 31,
Dravograd, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 2001. gne-298042
Zoronjić Azemina, Pot na Rakovo Jelšo
309, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje zdravstvene šole v Ljubljani.
gnz-298071
Zupan Lara, Mlakarjeva 16, Trzin,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2006. gnz-298221
Zupanc David, Salmičeva 1, Celje,
indeks, št. 22069400, izdala Fakulteta za
šport v Ljubljani. gno-298082
Žagar Andrej, Dolenje Katreljevo
22, Novo mesto, indeks, št. 71001687,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gno-298157
Železnjak Mateja, Dežmanova 3, Lesce,
spričevalo 3. letnika EGSŠ Radovljica –
ekonomski tehnik, šolsko leto 2006/2007.
gnk-298136

Drugo preklicujejo
Andonovski Goran, Trg komandanta
Staneta 6, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 64060560, izdala Fakulteta za
elektrotehniko v Ljubljani. gnt-298202
Avdić Elvedin, Ulica Simona Jenka 14,
Medvode, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gnx-298048
Avtoprevozništvo Stele Matjaž s.p.,
Praprotna Polica 32, Cerklje na Gorenjskem,
izvod licence skupnosti, št. 001099 za
vozilo Volvo z reg. št. KR 77-66K, izdano
3. 12. 2007 z veljavnostjo do 13. 3. 2009.
gnp-298156
Banak Petra, Kunaverjeva 12, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20202020, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnn-298208
Bohar Dezider, Slovenska ulica 29,
Murska Sobota, 6 delnic CATV Murska
Sobota, vpisane v delniško knjigo pod št.
401. gnf-298141
Božič Anja, Gorjansko 102, Komen,
študentsko izkaznico, št. 01006004,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gne-298092
Božič Branko, Podmilščakova 20,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj-298112
Dedić Zuhrab, Cesta v Gorice 95,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-298077
Dežman Jure, Novo Polje, cesta X/23,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-298133
Dimc Žiga, Miklošičeva 1/d, Domžale,
dijaško izkaznico, izdal Šolski center Rudolfa
Maistra Kamnik. gnf-298116
Donev Borče, Tržaška cesta 20/a, Postojna, certifikat VPK 07/1274. gnq-298055
Donko Metka, Nade Ovčakove ulica
25, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19850242, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnj-298062
Drev Silvester, Nova cerkev 59, Nova
Cerkev, delovno knjižico. gnr-298154
Duplančič Mišo, Lojzeta Hrovata 4/c,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 63020034,
izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko. gnt-298127
Erklavec Aziz, Jezerškova 8, Komenda,
delovno knjižico, izdana na ime Subašić
Aziz. gny-298097

Eurocity podjetje za transport in pro
izvodnjo d.o.o., Pod gradom 3, Slovenj
Gradec, dovolilnice za mednarodni prevoz
blaga v cestnem prometu 191/11, št. 000782.
gnb-298120
Ferlež Natalija, Kersnikova 4/a, Celje,
študentsko izkaznico, št. 21070116, izdala
FDV v Ljubljani. gnh-298164
Gaberšek Aleš, Cesta Leona Dobrotinška
27, Šentjur, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-1974-0/02, ser. št.
8978 z dne 26. 6. 2002. gnd-298043
Garibović Dino, Rusjanov trg 8,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gnr-298079
Garić Aleksander, Ižanska cesta 440/h,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500004707000, izdana pri Cetis Celje.
gny-298222
Gostenčnik Uroš s.p., Ronkova ulica 4,
Slovenj Gradec, licenco, št. 003210/001,
izdano s strani OZ Slovenije dne 22. 1.
2008. s ser. št. O 03070384. gnr-298129
Grandovec Anton s.p., Avtoprevozništvo,
Cesta 15, Videm-Dobrepolje, osnovno
licenco skupnosti, št. 005658, izdana pri
OZS, dne 5. 6. 2006 z veljavnostjo od 27. 1.
2006 do 27. 1. 2011. gny-298047
Gršeta Aleksandra, Poljanska cesta 54,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-298095
Horvat Dragan, Cesta Valentina Orožna
10, Šentjur, delovno knjižico, ser. št.
0439447, reg. št. 65617. gng-298065
Hunjadi Roki, Sneberska cesta 111,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-298050
Jazbec Martin, Videm 26/j, Dol pri
Ljubljani, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-1982/1-88-0/01 z
dne 9. 9. 1988 v Kopru. gni-298138
Jovanović Marko, Ulica Molniške čete
7, Ljubljana, potrdilo o usposabljanju za
zdravo in dietno prehrano otrok v šoli in
vrtcu, izdala Srednja šola za gostinstvo in
turizem Ljubljana. gnm-298034
Kladnik Jakob, Podvolovljek 44, Luče,
delovno knjižico, izdana leta 1980 pri Občini
Mozirje. gni-298113
Klopčič Marko, Pod hribom 18, Lukovica,
študentsko izkaznico, št. 63020075, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnx-298148
KO-TRANS d.o.o., Muretinci 46/b,
Gorišnica, izvod licence za vozilo MAN, reg.
št. MB H6-67T, izdane s strani GZ Slovenije.
gnd-298193
Kokalj Katja, Leše 1/c, Tržič, študentsko
izkaznico, št. 18071771, izdala FF v
Ljubljani. gnu-298076
Koprivc Marija, Rožičeva 7, Ljubljana,
vozno karto, št. 23030 – 100% popust s
spremljevalcem, izdal LPP. gng-298165
Kosi Lara, Heroja megle 3, Ormož,
avtobusno mesečno vozovnico, št. 10745.
gnb-298220
Kovačević Edin, Jakčeva ulica 2,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-298128
Kraljič Janez, Črna vas 290, Ljubljana,
delovno knjižico. gnk-298161
Kristan Janez, Koštialova 33, Novo
mesto, digitalno tahografsko kartico,št.
1070500000111000, izdana pri Cetis Celje.
gnz-298175
Lepej Tomaž, Levstikova 15, Zagorje
ob Savi, certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji NPK -18/06/8400-002.4.1. z dne
1. 7. 2006. gnh-298064
Ljubič Petra, Dobrunjska cesta 32/b,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomska šola v Ljubljani. gnh-298189
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Majerhofer Cecilija, Vratji vrh 38, Apače,
delovno knjižico. gnc-298219
Markič Stojan, Dragovica 8, Grgar,
delovno knjižico. gnh-298089
Marš Branko, Cankarjeva 8, Radovljica,
študentsko izkaznico, št. 09051049,
izdala Fakulteteta za pomorstvo in promet
Portorož. gnx-298123
Martinuč Urška, Bukovica 51/c, Volčja
Draga, študentsko izkaznico, št. 30014589,
izdala FKKT v Ljubljani. gnx-298098
Merhar Ana Lina, Pregljeva ulica
53, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 21070049, izdala FDV v Ljubljani.
gnk-298036
Milutin Ivan, Teharje 57, Teharje, delovno
knjižico. gnl-298160
Mudrinić Dubravka, Sela 92, Dobova,
študentsko izkaznico, št. 09050507,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet.
gnr-298179
Oset Urška, Razgor 2/c, Vojnik,
študentsko izkaznico, št. 26108139, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gni-298163
Osterc Mateja, Šentiljska 116, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 31240054,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnw-298224
Pahor Grega, Dolga Reber 1/a, Koper
– Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-00833-0/04 z dne
13. 4. 2004. gnw-298149
Pavlović Ana, Ulica k studencu 1,
Medvode, dijaško izkaznico, izdala Srednja
agroživilska šola v Ljubljani. gnb-298170
Petrič Urban, Slap 54/a, Vipava,
študentsko izkaznico, št. 64060279, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnq-298130
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana-Petrol, štampiljko pravokotne
oblike z napisom PETROL 298a Petrol d.d.,
Ljubljana 1527 Ljubljana, Dunajska cesta
50. gnj-298037
Prevozništvo Remše s.p., Jenkova 9,
Velenje, izvod licence za vozilo z reg. št.
CE N4-44C, št. 003627/02, izdan pri OZS
dne 30. 6. 2008, z veljavnostjo od 30. 6.
2008 do 14. 5. 2009, s ser. št. O0309197.
gnm-298084
Režonja
Katja,
Štefana
Kovača
29, Turnišče, študentsko izkaznico, št.
41020041, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnx-298173
Sagernik Maja, Javornik 43, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico. gnk-298061
Somaro d.o.o., Mali vrh 29/a, Globoko,
CEMT dovolilnico, št. 10014 in zvezek, št.
1001471. gnd-298072
Stančić Boris, Trg Rivoli 5, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 18051144, izdala
FF v Ljubljani. gnp-298081
Stropnik Tine, Pance 25, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja agroživilska
šola v Ljubljani. gnc-298169
Sylkaj Islam, Pot na Laze 12, Mirna,
delovno knjižico. gnr-298204
Šahinović
Edis,
Agrokominatska
6/a, Ljubljana, dovoljenje za prvo zaposlitev
tujca, št. 04244226664. gny-298172
Šoštarek Andrea, Kresnice 25, Kresnice,
dijaško izkaznico, izdala Srednja strokovna
poklicna šola Bežigrad – smer avtoserviser.
gnv-298225
Špoler Ana, Župančičeva ulica 14,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19437263, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnu-298201
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Šter Kaja, Podlubnik 270, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 19468825,
Ekonomska fakulteta. gnb-298195
Šušterič Jože s.p., Pišece 71, Pišece,
italijanske CEMT dovolilnice, št. 177
in zvezek pod št. 177/1 za leto 2008.
gnx-298073
Torkar Jurij, Pregljeva 89, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21050764, izdala
FDV v Ljubljani. gnz-298171
Transport Reja Sebastjan s.p., Istrska
ulica 36, Kozina, izvod licence skupnosti za
vozilo Scania R 470 z reg. št. KP E8-805,
izdan pri OZS dne 12. 4. 2007 z veljavnostjo
do 12. 4. 2012. gnx-298198
Truden Marjeta, Stranska vas 007,
Dobrova, delovno knjižico. gnq-298030
Umek
Kristina,
Ulica
1. junija
34/b, Trbovlje, delovno knjižico, ser. št.
A 588018, reg. št. 3314, izdala UE Trbovlje.
gnh-298214
Uprava družbe Gruda – Jurmes d.d.,
Tržaška 134, Ljubljana, žig: »Gruda –
Jurmes d.d., Tržaška cesta 134, Ljubljana«,
št. 1, 2 in 3. Ob-7105/08
Xing Hua Cun d.o.o., Korytnikova
ul. 20, Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
04244223256 za tujega državljana Wang
Jianping. gnp-298056
Zevnik Neža, Jeranova 8, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnn-298083
Žnidarčič Drago, Tartinijeva 23, Izola –
Isola, delovno knjižico. gnl-298060
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