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Leto XVIII

Javni razpisi
Ob-7605/08
Sprememba
V javnem razpisu Garancije Sklada za
bančne investicijske kredite s subvencijo
obrestne mere (P1), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 21 z dne 29. 2. 2008,
Ob-2597/08, se spremeni 11. točka Roki za
predložitev vlog na naslednji način:
– Roki za predložitev vlog so: 20. 3.
2008, 10. 4. 2008, 10. 5. 2008, 10. 6. 2008,
10. 7. 2008, 10. 9. 2008, 10. 10. 2008,
10. 11. 2008 in 5. 12. 2008.
– Javni razpis bo odprt do 5. 12. 2008
oziroma do porabe sredstev. V primeru, da
bodo vsa razpisana sredstva porabljena
pred 5. 12. 2008, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
– Vloge, ki bodo prispele po 5. 12. 2008
ali na roke za prijavo po objavi zaprtja javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 331-25/2007-5
Ob-7567/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– XIII. poglavja Uredbe o ukrepih 1., 3.
in 4. osi Programa razvoja podeželja RS
2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08) (v
nadaljevanju: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008
z dne 14. februar 2008 o spremembah
Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL
L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15) zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007
z dne 22. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 za uporabo Ured-

be Sveta (ES) št. 378/2007 o prostovoljni
modulaciji (UL L št. 280 z dne 24. 10. 2007,
str. 3) in
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja
javni razpis
za ukrep 311 – diverzifikacija
v nekmetijske dejavnosti
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne
kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–
2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013) za
diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti, ki
prispevajo k razvoju dopolnilnih in dodatnih
dejavnosti na kmetijah To bo omogočilo začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbudilo ustvarjanje novih
delovnih mest in dodatnih virov dohodka na
kmetijah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju
socialnih in ekonomskih razmer na kmetiji.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti, z možnostjo koriščenja do 31. 12.
2011, je 10.000.000,00 EUR, od tega:
– namenska
sredstva
EU-EKSRP:
7.500.000,00 EUR,
– slovenska soudeležba: 2.500.000,00
EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki 9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave
o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si.
II. Vlagatelji
Do podpor so upravičena podjetja, ki
imajo ob oddaji vloge upravičeno dejavnost
registrirano kot:
1. kmetija z dopolnilno dejavnostjo,
2. samostojni podjetnik posameznik,
3. gospodarska družba ali
4. zadruga;
ter je odgovorna oseba podjetja član
kmetijskega gospodinjstva in ima prijavljeno
stalno bivališče na naslovu kmetije. Kot član
kmetijskega gospodinjstva se šteje:
1. nosilec kmetijske dejavnosti,
2. njegovi potomci ali njegovi posvojenci
in njihovi zakonci oziroma izven zakonski
partnerji,
3. njegovi vnuki oziroma potomci njegovih posvojencev in njihovi zakonci oziroma
izvenzakonski partnerji,

4. njegov zakonec ali zunajzakonski part
ner,
5. njegovi brati in sestre ter njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji in njihovi
potomci,
6. njegovi starši,
7. njegovi stari starši,
8. posvojitelj.
Odgovorna oseba je nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji ali samostojni podjetnik
posameznik, zakoniti zastopnik gospodarske družbe ali zadruge.
Registrirana dejavnost pomeni, da je
podjetje vpisano pri pristojnem organu. Samostojni podjetnik posameznik, gospodarske družbe in zadruge morajo imeti tudi pridobljeno davčno in matično številko.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe v:
1. proizvodne dejavnosti, povezane
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (objavljene na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/
in http://www.arsktrp.gov.si),
2. proizvodne dejavnosti, povezane s predelavo proizvodov izven Priloge I k Pogodbi (objavljene na spletni strani http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si) in
drugih nekmetijskih proizvodov na kmetiji
(po Standardni klasifikaciji dejavnost 2008
(v nadaljevanju: SKD 2008) oddelek 13, 14,
15, 16 (razen 16.1), 17, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 31, 32, 33 in razred 30.99),
3. pridobivanje energije za prodajo na
kmetiji iz obnovljivih virov (biomasa, sončni,
vetrni in vodni vir),
4. prodajne dejavnosti, povezane s pro
izvodnimi dejavnostmi na kmetiji (prodaja
lastnih proizvodov in prodaja proizvodov
drugih kmetij),
5. storitvene dejavnosti na kmetijah:
– turizem (gostinske nastanitvene dejavnosti (po SKD 2008 oddelek 55) in strežba
jedi (po SKD 2008 oddelek 56) in druge
negostinske dejavnosti (definirane v Uredbi
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji),
– postavljanje ostrešij in krovska dela (po
SKD 2008 razred 43.91; pri uporabi tradicionalnih materialov lesa in slame),
– računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (po
SKD 2008 oddelek 62),
– druge informacijske dejavnosti (po
SKD 2008 oddelek 63),
– računovodske, knjigovodske dejavnosti; davčno svetovanje (po SKD 2008 skupina 69.2),
– podjetniško in poslovno svetovanje (po
SKD 2008 razred 70.22),
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– veterinarstvo (po SKD 2008 oddelek
75),
– izobraževanje (po SKD 2008 razred
85.10, 85.52, 85.59),
– zdravstvo in socialno varstvo (po SKD
2008 razred 86.21, 86.22, 86.23, 86.90, oddelek 87 in 88),
– popravila računalnikov in izdelkov za
široko rabo (po SKD 2008 oddelek 95),
– čuvanje, oskrba in nega hišnih živali
(po SKD 2008 podrazred 96.090).
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– Gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela, zemeljska, betonska, zidarska,
tesarska, fasaderska, krovska, kleparska,
keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev kanalizacije ter zunanja
ureditev okolice objekta). Pri posameznih
gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo
stroški dobave gotovih elementov (nakup
in prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala,
prevoza in opravljenih del).
– Posebno usposabljanje za potrebe
opravljanja dejavnosti.
– Nakup nove opreme za namen iz tega
ukrepa, vključno z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju: IKT)
in računalniško programsko opremo. Med
upravičene stroške sodijo še stroški povezani z aktiviranjem opreme v tehnološki proces
(stroški transporta, montaže opreme).
– Ostali splošni stroški, ki so neposredno
povezani z naložbo (kot so: honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije
izvedljivosti in ekonomske upravičenosti),
lahko predstavljajo največ 10% skupne priznane vrednosti naložbe.
Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev (v nadaljevanju: odločba)
do 30. 6. 2015. Kot začetek stroška se šteje
prevzem obveznosti upravičenca na račun
morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev
katerekoli pogodbe, naročanje materiala,
opreme, storitev ali del).
Upravičeni splošni stroški kot so, honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem,
študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, ki so povezani z naložbo, so lahko nastali pred datumom izdaje odločbe, vendar
samo od 1. 1. 2007 dalje.
V. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
– Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev PRP 2007–2013 mora biti predložena
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene
vse priloge in dokazila, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in morajo biti medsebojno usklajeni, resnični in točni. Iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finančne
konstrukcije za priznani in nepriznani del
naložbe (obrazec finančna konstrukcija naložbe).
– Kmetija mora biti vpisana v register
kmetijskih gospodarstev.
– Kmetija mora biti dejavna. Za dejavno
kmetijo se šteje, če ustvari bruto prihodek iz
kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih,
gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah vsaj v višini 1 bruto minimalne plače
v letu pred letom objave javnega razpisa in
vloži zbirno vlogo na ARSKTRP v predpisanem roku. Kolikor se zbirne vloge v tekočem
letu še ne more oddati, se upošteva oddana
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zbirna vloga v predhodnem letu. Bruto minimalna plača na zaposlenega je objavljena
na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/.
– Vlagatelj mora imeti sedež in opravljati
dejavnost na kmetiji.
– Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko tehnično dokumentacijo z detajlnim popisom del in stroškovno opredelitvijo
cen s strani odgovornega projektanta ter
vsa dovoljenja za naložbo v skladu z veljavno zakonodajo. Gradbena in obrtniška dela
morajo biti izvedena v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo
okolja.
– Vlagatelj mora predložiti pooblastilo lastnika oziroma morebitnih solastnikov kmetije, kolikor gre za novogradnjo ali obnovo
objekta.
– Vlagatelj mora imeti poravnane obveznosti do države oziroma ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
– Vlagatelj mora biti registriran v skladu
z 61. členom Uredbe.
– Vlagatelj mora zagotavljati ohranitev
oziroma povečanje števila zaposlenih.
– Odgovorna oseba mora imeti prijavljeno stalno bivališče na naslovu kmetije in biti
vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
– Odgovorna oseba se mora ukvarjati
v času oddaje vloge s kmetijsko dejavnostjo.
– Odgovorna oseba je lahko v času oddaje vloge stara največ 60 let.
– Izdelan mora biti poslovni načrt oziroma program dela v skladu s priročnikom,
ki je objavljen na spletni strani: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
Pri poslovnem načrtu oziroma programu
dela morajo biti izdelani vsi izračuni in priložene vse zahtevane priloge.
– Naložba se mora izvesti na območju
Republike Slovenije.
– Naložba se mora izvesti izven naselij: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje,
Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd,
Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik,
Kočevje, Koper, Kostanjevica/Krki, Kranj,
Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš,
Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna,
Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne
na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina,
Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica,
Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Šoštanj,
Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec,
Železniki in Žiri.
– Iz vloge mora biti razvidno, da podjetje
z naložbo katero prijavlja za dodelitev sredstev, ne presega kriterijev za mikro podjetja
definirana po priporočilu Evropske Komisije 2003/361/EC (manj kot 10 zaposlenih in
manj kot 2.000.000 EUR prometa).
– Podatki navedeni v prijavnem obrazcu,
poslovnem načrtu in priloženih dokazilih morajo biti skladni.
– Vloga mora biti popolna in doseči 45
ali več točk pri ocenjevanju. Od tega vsaj 25
točk iz ekonomskega vidika naložbe.
Posebni pogoji:
Naložbe, katerih skupna vrednost ob
prijavi ne presega 50.000 EUR (vključno
z DDV), se štejejo kot enostavnejše na-

ložbe, zahtevne naložbe pa so naložbe
katerih skupna vrednost presega 50.000
EUR (vključno z DDV). 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/.
Pri naložbah v obnovljive vire vrednost
naložbe ob prijavi ne sme preseči 480.000
EUR (vključno z DDV).
Če vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe, mora biti
iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidno:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
– pri fazni gradnji, natančen popis že izvedenih aktivnostih in vrednosti že izvedenih del, ki ga potrdi pooblaščen projektant
ali nadzornik.
Pri naložbah v novogradnje oziroma
adaptacije prostorov in nakup pripadajoče
opreme, ki se nahajajo ali se bodo nahajali
v objektih zgrajenih tudi za druge namene,
se od vseh skupnih stroškov izgradnje oziroma adaptacije celotnega objekta (skupni
prostori, streha, fasada ipd.) kot upravičljivi
stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta,
ki jo ti prostori zasedajo.
Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v storitve vzgoje in varstva otrok (vzgojno varstvena družina, delo
zasebnega vzgojitelja) mora ob zaključku
naložbe izpolnjevati pogoje za vpis v razvid
izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje
in izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo
in šport.
Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe za izvajanje socialno varstvene storitve za starostnike ali invalide
mora:
– najkasneje do konca naložbe izpolnjevati predpisane pogoje za izvajanje teh
storitev v skladu s predpisi o socialnem varstvu in
– ob oddaji vloge pridobiti pozitivno mnenje Socialne zbornice za predviden program
izvajanja storitve.
Obveznosti upravičenca:
– za nakazilo dodeljenih sredstev mora
imeti odprt transakcijski račun v Republiki
Sloveniji,
– 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 Slovenskih računovodskih standardih,
– za stroške vseh storitev, dobav in del,
ki so višji od 10.000 EUR, mora pridobiti ponudbe najmanj treh ponudnikov. Kadar se iz
objektivnih razlogov ne more zagotoviti treh
ponudb, se lahko ob predhodnem soglasju
z Agencijo zmanjša število ponudb. Izvirniki
ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in
pregled na kraju samem,
– dejavnost, za katero so bila sredstva
dodeljena, mora opravljati še vsaj naslednjih
pet let po izplačilu sredstev. V tem obdobju se ne sme uvajati bistvenih sprememb
oziroma odtujiti naložbe ali uporabljati naložbo v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev,
– naložbo mora ustrezno označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in
označevanju projektov v okviru Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za
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obdobje 2007–2013, ki se nahaja na spletni
strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si/,
– po zaključku naložbe mora z naložbo
zagotavljati ohranitev oziroma povečanje števila zaposlenih oziroma zagotoviti vsaj eno
zaposlitev. Kmetija mora zagotoviti vsaj eno
PDM. Pri izračunu obsega dela se upošteva,
da za eno PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj
s 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na
to, pa izračunane vrednosti ne smejo preseči vrednosti po navedenih statusih, in sicer: kmetijski zavarovanec (1 PDM), kmečka
gospodinja (1 PDM), stalno najeta delovna
sila (1 PDM), upokojenec (0,2 PDM); redno
zaposlen izven kmetije (0,5 PDM), dijak ali
študent (0,2 PDM), druge osebe (0,5 PDM),
– naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev (v nadaljevanju: zahtevek). Kot
zaključek naložbe se v primeru gradnje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma
vključitev opreme v opravljanje storitve,
– naložba se mora najkasneje zaključiti
v dveh letih od datuma izdaje odločbe oziroma najkasneje do 5. 10. 2011,
– za naložbo, za katero je prejel podporo, mora voditi predpisano dokumentacijo
in dokumentacijo navedeno v odločbi, ter
jo hraniti najmanj še pet let po zaključku
naložbe,
– na zahtevo ARSKTRP mora poročati o ciljih naložbe, še pet let po zaključku
naložbe,
– je dolžan omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ARSKTRP, MKGP,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
organom.
VI. Omejitve:
1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa po PRP 2007–
2013.
2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva EU.
3. Za vsa dodeljena sredstva se bo obračunavala akontacija dohodnine v skladu
z veljavno zakonodajo.
4. Podpore za naložbe po tem javnem
razpisu se ne dodelijo za:
– vouchersko svetovanje,
– nakup patentiranih pravic, know-howa,
licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
– naložbe v raziskave in razvoj produktov,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– prevozna in transportna sredstva,
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najema itd.),
– bančne stroške in stroške garancij,
– nakup rabljene opreme,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme,

– nakup gradbene mehanizacije,
– naložbe v prostore za zasebno rabo,
– podjetjem v sektorjih ribištva in ribogojstva ter premogovništva,
– predelava lesa po SKD 2008 razred
16.10,
– predelava živilskih proizvodov, katerih
surovina so kmetijski proizvodi.
5. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki:
– so v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci,
– podjetje v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
– nepremičnine, na katerih se izvaja naložba, so predmet sklepa o izvršbi na nepremičnino,
– imajo neporavnane obveznosti do države.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev po pravilih državnih
pomoči po pravilu de minimis. Struktura financiranja je naslednja:
– 50% upravičenih izdatkov se zagotovi
iz javnih virov,
– 50% upravičenih izdatkov zagotovi
upravičenec.
Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene
naložbe, ki so upravičene do podpore, za
programsko obdobje izvajanja PRP 2007–
2013, je omejena kot sledi:
– najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 3.500 EUR,
– prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju največ
100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev
znaša do 60 dni od prejema popolnega zahtevka. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu in končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca (v primeru
večjih gradbenih del) z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca.
Upravičenec mora zahtevek za izplačilo
sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta v skladu z določili odločbe. Kolikor ARSKTRP

Št.

88 / 12. 9. 2008 /

Stran

3069

upravičencu izda odločbo z datumov vlaganja zahtevka po 5. 10., se izplačila izvedejo
v naslednjem koledarskem letu, razen v letu
2015, ko prenos izplačil v naslednje leto ni
možen.
V primeru, da upravičenec zahtevka ne
posreduje v roku navedenem v odločbi,
lahko v primeru zamude zaradi objektivnih razlogov, zahtevek ponovno vloži od
1. 1. do 5. 10. naslednjega leta, če je za
to pred iztekom prvotno določenega roka
pridobil soglasje ARSKTRP. Kot objektivni
razlog se poleg višje sile, štejejo tudi razlogi, na katere upravičenec ni mogel aktivno
vplivati. Razlogi na katere upravičenec ne
more aktivno vplivati so: pomanjkanje ponudnikov storitev in del, bistveno zvišanje
cen (nad 30%) od časa oddaje vloge in
prejema odločbe, nepredvidena gradbena
dela, ki bistveno vplivajo na potek naložbe,
neugodne vremenske razmere, naravne
nesreče ipd.
Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, na
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, jih
porabil nenamensko oziroma bistveno spremenil naložbo ali pa del ni izvršil v skladu
z določili odločbe, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
Kot bistvene spremembe naložbe za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo naložbe
ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemniku
sredstev neupravičeno prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta.
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 odločbe za vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih
sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti
prejetih zneskov v primerih višje sile ali izrednih okoliščin, ki jih določa 47. člen Uredbe
1974/2006/ES.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora prejemnik sredstev ali njegova
pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni
organ in predložiti ustrezna dokazila v 10
delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik
sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
VIII. Merila za ocenjevanje vlog
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Ta merila so opredeljena skladno z načeli
opredeljenimi v PRP 2007–2013:
– razvojna ogroženost na ravni SKTE-3
regije v kateri je sedež vlagatelja,
– ekonomski vidik,
– družbeno-socialni vidik vlagatelja.
Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog
za ukrep Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
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Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Merila – sklop in podsklopi
1.

2.

Da

Ne

Maksimalno št. točk

Doseženo št. točk

Razvojna ogroženost

15

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

10

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

5

Ekonomski vidik

55

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

5

Kakovost analize kupcev
10 točk – poglobljena in celovita vsebinska in kvantitativna analiza kupcev
5 točk – analiza kupcev je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem
ciljnih skupin in navad kupcev
1 točko – posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih

10

– 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 točko – projekcija prodaje in strategije trženja sta omejeni in pomanjkljivo
pripravljeni

10

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

5

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

5

Predvidena dodana vrednost na zaposlenega oziroma PDM v letu zaključka
naložbe:
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 točko – 16.999 EUR ali manj

5

Dejavnosti po prioriteti
10 točk – pridobivanje energije iz obnovljivih virov, tradicionalna znanja,
kmetije z nastanitvijo, socialno varstvo, predšolska vzgoja
7 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

10

Vpliv naložbe na okolje:
5 točk – naložba je izrazito usmerjena v zmanjševanje negativnih vplivov na
okolje
2 točki – zmanjševanje negativnih vplivov na okolje ni temeljni namen naložbe,
vendar obremenilnega vpliva na okolje ni

5
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Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Merila – sklop in podsklopi
3.

Da

Ne

Maksimalno št. točk

Doseženo št. točk

Družbeno socialni vidik vlagatelja

30

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

10

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

10

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

2

Spol odgovorne osebe:
3 točke – ženska
1 točko – moški

3

Mladi prevzemnik:
5 točk – da
0 točk – ne

5

Pri ocenjevanju mora vloga doseči 45 ali
več točk. Od tega vsaj 25 točk iz ekonomskega vidika naložbe.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti
vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor vlagateljev;
– Merila za ocenjevanje vlog;
– Seznam upravičenih stroškov;
– Vlogo, ki vsebuje:
– Prijavni obrazec za diverzifikacijo
v nekmetijske dejavnosti;
– Seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana in oddana
v skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 15. uro, na Sektorju za razvoj
podeželja, Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana ali na spletni strani: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si.
X. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati priporočeno po
pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP.
Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo
mora poslati s priporočeno poštno pošiljko
na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljub
ljana, od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa,
ki se objavi na spletnih straneh http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si.
Na ovojnici vloge mora biti razviden
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge,

označen s strani pošte oziroma vložišča
ARSKTRP, naslov vlagatelja ter označene
z oznako: »ne odpiraj – vloga na javni razpis
»Ukrep 311«.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od
8. do 15.30, in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski
pošti na naslov: aktrp@gov.si.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim
javnim razpisom. Postopke za dodelitev in
izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
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 ukrep.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih
sredstev višja od razpisanih sredstev, se
v primeru, da imata na končnem mestu liste
prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici
enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki
vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih
na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom
ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v 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 vlagatelji, če so
prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava in oceni ARSKTRP.
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 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se
uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum
in čas njenega prejema se štejeta datum
in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali
oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejemu
dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku
ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če
se med postopkom preverjanja pregleda
popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni
ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko.
Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov
ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
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Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge
se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo
popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge,
ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi
meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže
postavljeni prag minimalnega števila točk,
do porabe sredstev.
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. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se
vloži pisno na način kot je določen za vložitev vloge. Nakazilo na transakcijski račun
upravičenca šteje, da je bilo zahtevku v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo.
Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
Brez predhodnega soglasja ARSKTRP,
se odstopanje od določil odločbe ali poslovnega načrta oziroma investicijskega programa s strani upravičenca, šteje kot odstop od
izvedbe naložbe.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ
upravljanja je MKGP.
V primeru kontrol se preveri znesek, ki
se plača upravičencu na podlagi zahtevka. Kolikor znesek, do katerega je upravičen upravičenec po pregledu upravičenosti
zahtevka, presega znesek, ki je dodeljen
upravičencu za več kot 3%, se za razliko
uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES)
št. 1975/2006. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačen zahtevek,
se zadevna dejavnost izključi iz podpore
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega
ukrepa za zadevno in naslednje leto.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 331-26/2007-6
Ob-7568/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– XIV. poglavja Uredbe o ukrepih 1., 3.
in 4. osi Programa razvoja podeželja RS
2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08) (v
nadaljevanju: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008
z dne 14. februar 2008 o spremembah
Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL
L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1);
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– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15) zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007 z dne
22. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji
(UL L št. 280 z dne 24. 10. 2007, str. 3) in
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja
javni razpis
za ukrep 312 – podpora ustanavljanju in
razvoju mikro podjetij
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne
kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–
2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013) za
podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, ki prispevajo k razvoju dodatnih dejavnosti na podeželju in s tem k izboljšanju
učinkovitosti razporejanja dela na podeželju
ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti in povečanja dohodka.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na
javni razpis za podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, samo za predmet podpore in upravičene stroške po tem razpisu,
z možnostjo koriščenja do 31. 12. 2011, je
16.000.000,00 EUR, od tega:
– namenska
sredstva
EU-EKSRP:
12.000.000,00 EUR,
– slovenska soudeležba: 4.000.000,00
EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki 9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave
o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si.
II. Vlagatelji
Do podpor so upravičena podjetja, ki so
ob oddaji vloge registrirani za upravičeno
dejavnost kot:
1. samostojni podjetnik posameznik ali
2. gospodarska družba ali
3. zadruga.
Registrirana dejavnost pomeni, da je
podjetje vpisano pri pristojnem organu in
ima pridobljeno davčno in matično številko.
Odgovorna oseba je samostojni podjetnik posameznik, zakoniti zastopnik gospodarske družbe ali zadruge.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe v že registrirana mikro podjetja na podeželju, ki zagotavljajo nova oziroma ohranjajo delovna
mesta in povečujejo dohodek podeželskega prebivalstva ter se naložba nanaša na
opravljanje naslednjih dejavnosti po Uredbi
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07):
1. področje C – Predelovalne dejavnosti;
naslednji oddelki, skupine ali razredi:
– 28.21, 28.3, 28.93, 31, 32.91 ter umetno kovaštvo,
– kolikor uporabljajo vsaj 50% kmetijskih
ali gozdarskih surovin tudi: 13, 14.1, 14.3,
15, 16 (razen 16.1), 17, 21.2,

2. področje D – Oskrba z električno energijo, plinom in vodo,
3. oddelek 55 – Gostinske nastanitvene
dejavnosti,
4. oddelek 75 – Veterinarstvo,
5. področje P – Izobraževanje; naslednji
razredi 85.10, 85.59,
6. področje Q – Zdravstvo in socialno
varstvo; naslednja oddelka 87 in 88),
7. podrazred 96.090 – čuvanje, oskrba in
nega hišnih živali.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– Gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela, zemeljska, betonska, zidarska,
tesarska, fasaderska, krovska, kleparska,
keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška,
elektroinštalaterska, vodovodna in druga
inštalaterska dela, ureditev kanalizacije ter
zunanja ureditev okolice objekta). Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se
upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža ali
stroški izvedbe del na licu mesta (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del). Gradbena in obrtniška dela so upravičena samo
v primeru oddelka 55, 87 in razreda 85.10
ter podrazreda 96.090.
– Usposabljanje za potrebe opravljanja
dejavnosti.
– Nakup nove opreme za namen iz
tega ukrepa, vključno z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju:
IKT) in računalniško programsko opremo.
Med upravičene stroške sodijo še stroški
povezani z aktiviranjem opreme v tehnološki proces (stroški transporta, montaže
opreme).
– Splošni stroški, ki so neposredno povezani z naložbo (kot so: honorarji arhitektom,
inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti) do višine 10 odstotkov skupno priznane vrednosti
naložbe.
Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev (v nadaljevanju: odločba)
do 30. 6. 2015. Kot začetek stroška se šteje
prevzem obveznosti upravičenca na račun
morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev
katerekoli pogodbe, naročanje materiala,
opreme, storitev ali del).
Upravičeni splošni stroški kot so, honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem,
študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, ki so povezani z naložbo, so lahko
nastali pred datumom izdaje odločbe o dodelitvi sredstev, vendar samo od 1. 1. 2007
dalje.
V. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
– Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev PRP 2007–2013 mora biti predložena
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene
vse priloge in dokazila, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in morajo biti medsebojno usklajeni, resnični in točni. Iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finančne
konstrukcije za priznani in nepriznani del
naložbe (obrazec finančna konstrukcija naložbe).
– Vlagatelj mora biti registriran v skladu
s 67. členom Uredbe.
– Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko tehnično dokumentacijo z detajlnim popisom del in stroškovno opredelitvijo
cen s strani odgovornega projektanta ter
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vsa dovoljenja za naložbo v skladu z veljavno zakonodajo. Gradbena in obrtniška dela
morajo biti izvedena v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo
okolja.
– Vlagatelj mora imeti poravnane obveznosti do države oziroma ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
– Vlagatelj mora imeti sedež ter izvesti
naložbo izven dejavne kmetije. Za dejavno
kmetijo se šteje, če ustvari bruto prihodek iz
kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih,
gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah vsaj v višini 1 bruto minimalne plače
v letu pred letom objave javnega razpisa
in vloži zbirno vlogo na ARSKTRP v predpisanem roku.
– Vlagatelj mora imeti sedež ter izvesti naložbo izven naselij: Ajdovščina, Bled,
Bovec, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj,
Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola,
Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kostanjevica/Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava,
Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor,
Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož,
Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske
Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja
Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje
ob Savi, Žalec, Železniki in Žiri.
– Vlagatelj mora zagotavljati ohranitev
oziroma povečanje števila zasedenih delovnih mest.
– Odgovorna oseba je lahko v času oddaje vloge stara največ 60 let.
– Izdelan mora biti poslovni načrt oziroma program dela v skladu s priročnikom,
ki je objavljen na spletni strani: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si. Pri
poslovnem načrtu oziroma programu dela
morajo biti izdelani vsi izračuni in priložene
vse zahtevane priloge.
– Naložba se mora izvesti na območju
Republike Slovenije.
– Objekt, ki je predmet naložbe, mora
biti v lasti vlagatelja. Kot last vlagatelja se
šteje tudi 10 ali večletni najem objekta ali
za to obdobje ustanovljena stavbna pravica
v korist vlagatelja.
– Iz vloge mora biti razvidno, da podjetje
z naložbo katero prijavlja za dodelitev sredstev, ne presega kriterijev za mikro podjetja
definirana po priporočilu Evropske Komisije 2003/361/EC (manj kot 10 zaposlenih in
manj kot 2.000.000 EUR prometa).
– Podatki navedeni v prijavnem obrazcu,
poslovnem načrtu in priloženih dokazilih morajo biti skladni.
– Vloga mora biti popolna in doseči 45
ali več točk pri ocenjevanju. Od tega vsaj 25
točk iz ekonomskega vidika naložbe.
Posebni pogoji za:
Naložbe, katerih skupna vrednost ob
prijavi ne presega 50.000 EUR (vključno
z DDV), se štejejo kot enostavne naložbe, zahtevne naložbe pa so naložbe katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR
(vključno z DDV). Pri enostavnih 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/.

Pri naložbi v obnovljive vire, vrednost naložbe ob prijavi ne sme preseči 480.000 EUR
(vključno z DDV).
Če vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe, mora biti
iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidno:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
– pri fazni gradnji, natančen popis že izvedenih aktivnostih in vrednosti že izvedenih del, ki ga potrdi pooblaščen projektant
ali nadzornik.
Če gre za naložbe v novogradnje oziroma adaptacije prostorov in nakupu pripadajoče opreme, ki se nahajajo ali se bodo
nahajali v objektih zgrajenih tudi za druge
namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje oziroma adaptacije celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada ipd.) kot
upravičljivi stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo.
Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v storitve vzgoje in varstva
otrok (vzgojno varstvena družina, delo zasebnega vzgojitelja) mora ob zaključku naložbe izpolnjevati pogoje za vpis v razvid pri
Ministrstvu za šolstvo in šport.
Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe za izvajanje socialno varstvene storitve za starostnike ali invalide
mora:
– najkasneje do konca naložbe izpolnjevati predpisane pogoje za izvajanje teh
storitev v skladu s predpisi o socialnem varstvu in
– ob oddaji vloge pridobiti pozitivno mnenje Socialne zbornice za predviden program
izvajanja storitve.
Obveznosti upravičenca:
– za nakazilo dodeljenih sredstev mora
imeti odprt transakcijski račun v Republiki
Sloveniji,
– 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 Slovenskih računovodskih standardih,
– oprema, ki je predmet naložbe mora
biti v lasti upravičenca,
– za stroške vseh storitev, dobav in del,
ki so višji od 10.000 EUR, mora pridobiti
ponudbe najmanj treh ponudnikov. Če se iz
objektivnih razlogov ne more zagotoviti treh
ponudb, se lahko ob predhodnem soglasju
z Agencijo zmanjša število ponudb. Izvirniki
ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in
pregled na kraju samem,
– dejavnost, za katero so bila sredstva
dodeljena, mora opravljati še vsaj naslednjih
pet let po izplačilu sredstev. V tem obdobju se ne sme uvajati bistvenih sprememb
oziroma odtujiti naložbe ali uporabljati naložbo v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev,
– naložbo mora ustrezno označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in
označevanju projektov v okviru Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013, ki se nahaja na spletni strani www.mkgp.gov.si in http://www.
arsktrp.gov.si,
– naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev (v nadaljevanju: zahtevek). Kot
zaključek naložbe se v primeru gradnje šteje tehnični prevzem in pridobljeno uporab-
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no dovoljenje oziroma vključitev opreme
v opravljanje dejavnosti,
– naložba se mora najkasneje zaključiti
v dveh letih od datuma izdaje odločbe oziroma najkasneje do 5. 10. 2011,
– po zaključku naložbe mora z naložbo
zagotavljati ohranitev oziroma povečanje
števila delovnih mest oziroma zagotoviti vsaj
eno delovno mesto,
– za naložbo, za katero je prejel podporo, mora voditi predpisano dokumentacijo
in dokumentacijo navedeno v odločbi, ter
jo hraniti najmanj še pet let po zaključku
naložbe,
– na zahtevo ARSKTRP mora poročati
o ciljih naložbe še pet let po zaključku naložbe,
– je dolžan omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ARSKTRP, MKGP,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
organom.
VI. Omejitve:
1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa po PRP 2007–
2013.
2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za isti upravičljiv strošek, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
ukrepu, že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali sredstva EU.
3. Podpore za naložbe po tem javnem
razpisu se ne dodelijo za:
– vouchersko svetovanje,
– nakup patentiranih pravic, know-howa,
licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
– naložbe v raziskave in razvoj produktov,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– prevozna in transportna sredstva,
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najema itd.),
– stroški promocije,
– bančne stroške in stroške garancij,
– nakup rabljene opreme,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme,
– naložbe v prostore za zasebno rabo.
4. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki:
– so v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci,
– podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije),
– nepremičnine, na katerih se izvaja naložba, so predmet sklepa o izvršbi na nepremičnino,
– imajo neporavnane obveznosti do države.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev po pravilih državnih
pomoči po pravilu de minimis. Struktura financiranja je naslednja:
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– 50% upravičenih izdatkov se zagotovi
iz javnih virov,
– 50% upravičenih izdatkov zagotovi
upravičenec.
Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene
naložbe, ki so upravičene do podpore, za
programsko obdobje izvajanja PRP 2007–
2013, je omejena kot sledi:
– najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 20.000 EUR,
– prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju največ
100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev
znaša do 60 dni od prejema popolnega zahtevka. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu in končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca (v primeru
večjih gradbenih del) z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca.
Upravičenec mora zahtevek za izplačilo
sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta.
v skladu z določili odločbe. Kolikor ARSKTRP upravičencu izda odločbo z datumov
vlaganja zahtevka po 5. 10., se izplačila
izvedejo v naslednjem koledarskem letu,
razen v letu 2015, ko prenos izplačil v naslednje leto ni možen.
V primeru, da upravičenec zahtevka ne
posreduje v roku navedenem v odločbi,
lahko v primeru zamude zaradi objektivnih
razlogov, zahtevek ponovno vloži od 1. 1.
do 5. 10 naslednjega leta, če je za to pred
iztekom prvotno določenega roka pridobil
soglasje ARSKTRP. Kot objektivni razlog se
poleg višje sile, štejejo tudi razlogi, na katere upravičenec ni mogel aktivno vplivati. Razlogi na katere upravičenec ne more aktivno
vplivati so: pomanjkanje ponudnikov storitev
in del, bistveno zvišanje cen (nad 30%) od
časa oddaje vloge in prejema odločbe, ne-
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predvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na potek naložbe, neugodne vremenske razmere, naravne nesreče ipd.
Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, na
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, jih
porabil nenamensko oziroma bistveno spremenil naložbo ali pa del ni izvršil v skladu
z določili odločbe, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
Kot bistvene spremembe naložbe za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo naložbe
ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemniku
sredstev neupravičeno prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta.
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 odločbe za vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih
sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti
prejetih zneskov v primerih višje sile ali izrednih okoliščin, ki jih določa 47. člen Uredbe
1974/2006/ES.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščin
mora prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP
in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba
to zmožna storiti.
VIII. Merila za ocenjevanje vlog
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Ta merila so opredeljena skladno z načeli
opredeljenimi v PRP 2007–2013:
– razvojna ogroženost na ravni SKTE-3
regije v kateri se izvaja naložba,
– ekonomski vidik,
– družbeno-socialni vidik vlagatelja.
Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog
za ukrep Podpore ustanavljanju in razvoju
mikro podjetij:

Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Merila – sklop in podsklopi
1.

Ne
Doseženo
št. točk

Razvojna ogroženost

20

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

10

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

10
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Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Merila – sklop in podsklopi
2.

Ne
Doseženo
št. točk

Ekonomski vidik

60

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)
0 točk – Ni zaznati informacije o kupcih
(ni analize kupcev, ni opredeljena navada kupcev)

10

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)
1 točka – Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o konkurenci
(odsotnost celovitega pregleda nad konkurenco, ni znamenj zadostnega poznavanja konkurence – le
zametki analize)
0 točk – Konkurenca ni prikazana oziroma je ni mogoče razbrati
(ni analize konkurence, nepoznavanje konkurence)

10

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
0 točk – ni izdelane projekcije prodaje in strategije trženja

10

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
0 točk – uvajanje inovacij v projektu ni jasno izpostavljeno oziroma projekt ne vključuje inovativnih
elementov

10

Vpliv naložbe na okolje:
10 točk – naložba je izrazito usmerjena v zmanjševanje negativnih vplivov na okolje
5 točk – vpliv naložbe na okolje ni osrednji cilj, vendar se pričakujejo ugodni učinki na okolje
0 točk – naložba ne vpliva na okolje

10

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 točka – ohranjanje števila zaposlenih

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

5
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Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa

Doseženo
št. točk

Merila – sklop in podsklopi
3.

Ne

Družbeno socialni vidik vlagatelja

20

Starost odgovorne osebe:
5 točk – odgovorna oseba je stara 34 let ali manj
3 točke – odgovorna oseba je stara od 35 do 39 let
1 točka – odgovorna oseba je stara od 40 do 60 let

5

Izobrazba odgovorne osebe:
10 točk – končana najmanj visoka šola
5 točk – končana najmanj višja šola
1 točka – končana najmanj poklicna šola
0 točk – nima osnovnošolske izobrazbe oziroma ni predložil potrdila o izobrazbi

10

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

5

Pri ocenjevanju mora vloga doseči 45 ali
več točk. Od tega vsaj 25 točk iz ekonomskega vidika naložbe.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za podporo ustanavljanju in razvoju mikro
vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor vlagateljev;
– Merila za ocenjevanje vlog;
– Seznam upravičenih stroškov;
– Vlogo, ki vsebuje:
– Prijavni obrazec za podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij;
– Seznam obveznih prilog, ki jih mora
predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana in oddana
v skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 15. uro, na Sektorju za razvoj
podeželja, Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana ali na spletni strani: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si.
X. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati priporočeno po
pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP.
Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo
mora poslati s priporočeno poštno pošiljko
na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljub
ljana, od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa,
ki se objavi na spletnih straneh http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si.
Na ovojnici vloge mora biti razviden
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge,
označen s strani pošte oziroma vložišča
ARSKTRP, naslov vlagatelja ter označene
z oznako: »ne odpiraj – vloga na javni razpis
Ukrep 312«.
Vloge na ta javni razpis se lahko pošiljajo do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na enak način, kot je bil objavljen
javni razpis.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od

8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski
pošti na naslov: aktrp@gov.si.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim
javnim razpisom. Postopke za dodelitev in
izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
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 ukrep.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih
sredstev višja od razpisanih sredstev, se
v primeru, da imata na končnem mestu liste
prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici
enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki
vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih
na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom
ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v 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 vlagatelji, če so
prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava in oceni ARSKTRP.
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 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se
uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum
in čas njenega prejema se štejeta datum
in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali
oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejemu
dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku
ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če
se med postopkom preverjanja pregleda
popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni
ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko.
Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov
ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge
se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo
popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge,
ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi
meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže
postavljeni prag minimalnega števila točk,
do porabe sredstev.
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. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se
vloži pisno na način kot je določen za vložitev vloge. Nakazilo na transakcijski račun
upravičenca šteje, da je bilo zahtevku v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo.
Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
Brez predhodnega soglasja ARSKTRP,
se odstopanje od določil odločbe ali poslovnega načrta oziroma investicijskega progra-
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ma s strani upravičenca, šteje kot odstop od
izvedbe naložbe.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ
upravljanja je MKGP.
V primeru kontrol se preveri znesek, ki
se plača upravičencu na podlagi zahtevka. Kolikor znesek, do katerega je upravičen upravičenec po pregledu upravičenosti
zahtevka, presega znesek, ki je dodeljen
upravičencu za več kot 3%, se za razliko
uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES)
št.1975/2006. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačen zahtevek,
se zadevna dejavnost izključi iz podpore
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega
ukrepa za zadevno in naslednje leto.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 499/08
Ob-7606/08
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica
10, Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje operacij javne
kulturne infrastrukture, v okviru
Evropskega sklada za regionalni
razvoj, v okviru operativnega
programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013, v okviru razvojne prioritete
»Povezovanje naravnih in kulturnih
potencialov« in prednostne usmeritve
3.2. »Mreženje kulturnih potencialov«
1. Pravne in programske podlage
Na podlagi:
– Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – ZVRS-UPB1),
– Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
– ZUJIK-UPB 1),
– Zakona o financiranju občin – ZFO-1
(Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odločba
US: 24/07),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO),
– Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2008,
– Proračuna Republike Slovenije za leto
2009,
– Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1260/1999 (Uradni list RS, št. 210/06,
str. 25, v nadaljnjem besedilu: Uredba
1083/2006/ES),
– Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem skladu za regionalni razvoj
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999
(Uradni list RS, št 210/06, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št 1828/2006
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu

za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter
– Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 41/07),
– Informacije o izvedbeni strukturi strukturnih skladov in kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007–2013, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije na svoji 114.
redni seji dne 22. 3. 2007,
– Nacionalnega referenčnega okvira
za obdobje 2007–2013 (Odločba komisije
z dne 18. VI/2007-CCI 2007SI16UNS001),
– Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013 (Odločba komisije z dne 27. VIII.
2007 – CCI 2007SI161PO001, št. odločbe
komisije K (2007) 4080),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRSO809),
– Pravilnika o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05),
– Navodila Organa upravljanja za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov za
izvajanje kohezijske politike v programskem
obdobju 2007–2013,
– Navodila Organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem
obdobju 2007–2013,
– Navodila Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013,
– Sklepa Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko št. OP
RR/3/2/001-1-MK z dne 5. 9. 2008.
2. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec
javnega razpisa ja Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana (v nadaljevanju MK). MK nastopa na
področju kohezijske politike pri predmetnem
javnem razpisu v vlogi posredniškega telesa, ki je izvajalec javnega razpisa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo razpisa.
3. Cilji in namen razpisa
S tem javnim razpisom Ministrstvo za
kulturo prispeva k uresničevanju razvojnih
ciljev Evropske kohezijske politike v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–
2013. Ti cilji so večja in bolj kakovostna
vključitev javne kulturne infrastrukture v gospodarsko-turistično rabo, večja podpora
kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju
in prispevek kulture k večanju zaposlitvenega potenciala, zlasti v storitvenem in javnem
sektorju.
Ob enem s tem javnim razpisom Ministrstvo za kulturo uresničuje tudi cilje Nacionalnega programa za kulturo 2008–2011 na
področju razvoja javne kulturne infrastrukture, dostopnosti kulture in zaposljivosti. Ministrstvo za kulturo ima cilj, da izboljša pogoje
za razvoj kulturno-umetniške ustvarjalnosti
v podporo razvoju kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij lokalnih skupnosti, poveča možnosti zaposlovanja – neposredno v kulturi in posredno v storitvenih
dejavnostih, ob enem pa okrepiti dostopnost
kulture javnosti v Sloveniji in širše, v podporo večji prepoznavnosti kulturne ustvarjalnosti lokalnih skupnosti v Sloveniji in širše.
Namen tega javnega razpisa Ministrstva
za kulturo je spodbuditi naložbe v javno
kulturno infrastrukturo občin za sofinanciranje investicij v minimalno 5 objektov javne
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kulturne infrastrukture do konca 2009 ter
ustvariti do 10 zaposlitev na področju kulturne ustvarjalnosti in storitvenega sektorja
do leta 2013.
Investicije v javno kulturno infrastrukturo iz tega razpisa prav tako uresničujejo
določbe Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo, (Uradni list RS, št. 77/07
– ZUJIK-UPB1), ki predvidevajo zaščito namenske rabe prostorov za kulturo v javni
lasti ter vzdrževanje javne kulturne infrastrukture v dobrem stanju in povečanje prostorskih pogojev za kulturne in umetniške
dejavnosti.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje investicij s sredstvi Evropskega
sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije v prenovo, celostno revitalizacijo in
modernizacijo javne kulturne infrastrukture
v lasti občin, v podporo gospodarskemu razvoju, posebej turističnega sektorja (kulturni turizem) in v podporo razvoju storitvenih
dejavnosti (npr. ustvarjalne industrije) ter za
javno rabo. Javna kulturna infrastruktura je
opredeljena v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (uradno prečiščeno
besedilo) (ZUJIK-UPB1), Uradni list RS, št.
77/07.
Občinske investicije na področju kulturne infrastrukture po tem razpisu vključujejo
obnovo, rekonstrukcijo, investicijsko vzdrževanje zgradb za izvajanje kulturnih dejavnosti. Projekt, ki ga občina prijavlja, mora
biti funkcionalno zaključena faza investicije
v objekt ali prostore, tako, da bo po izvedeni
investiciji mogoče izvajanje javnih kulturnih
in s kulturo povezanih dejavnosti.
Predmet soinvestiranja niso večnamenski objekti.
Predmet sofinanciranja so samo upravičeni stroški za posamično prijavljeno investicijo, ki je predmet tega razpisa.
5. Pogoji za prijavo na javni razpis in za
dodelitev sredstev:
1. Predmet projekta mora biti skladen
s predmetom in določili javnega razpisa in
razpisne dokumentacije. Cilji in kazalniki
projekta morajo biti jasno opredeljeni in morajo doprinesti k ciljem razvojne prioritete.
»Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013.
2. Projekt mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotnega
projekta (po tekočih cenah). Če kateri od
ostalih virov še ni zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva zagotovil iz
lastnih virov, v primeru, da ti viri dejansko ne
bodo zagotovljeni.
3. Pri vseh projekth morajo »lastno
udeležbo«, tj. najmanj 5% vrednosti upravičenih stroškov zagotavljati občine iz lastnih
javnih virov. Kolikor je projekt sofinanciran
še s drugimi sredstvi proračuna Republike
Slovenije, se glede minimalnega odstotka
»lastne udeležbe« upošteva tudi zahteve, ki
izhajajo iz drugega vira financiranja.
4. Projekt mora biti ustrezno opredeljen v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer v načrtu
razvojnih programov (NRP). Naziv projekta
in viri financiranja morajo biti v investicjskem
dokumentu, v obrazcih in v proračunu (v
NRP) identični. Kolikor naziv in/ali viri niso
identični, mora predlagatelj priložiti izjavo,

Stran

3078 /

Št.

88 / 12. 9. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
da bo do prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP.
5. Vloga za dodelitev nepovratnih
sredstev mora biti predložena v skladu
z zahtevami javnega razpisa in razpisne
dokumentacije. Razpisna dokumentacija
natančno določa vsebino vloge in izhodišča
za pripravo vloge.
6. Skozi projektno dokumentacijo
mora projekt izkazovati horizontalne omilitvene ukrepe, kot so:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost),
– okoljska učinkovitost (nadzor emisij
in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje, kjer je to
potrebno),
– trajnostno dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza).
7. Upravičenec se mora strinjati z elektronsko ali drugačno objavo imena projekta, naziva upravičenca in zneska javnih
sredstev, ki so bila dodeljena projektu.
6. Upravičeni nameni in upravičeni stroški
Upravičeni nameni so investicije na področju javne kulturne infrastrukture za dejavnosti, ki se bodo vsaj 5 let po dokončanju
investicije izvajale na naslednjih področjih:
kulture: muzeji, galerije, centri večpredstavnostnih umetnosti, gledališča, filmska dejavnost in kinematografija in podobni kulturni-infrastrukturni objekti (razen knjižnične
dejavnosti).
Upravičeni nameni niso investicije v večnamenske objekte, tj. v objekte, v katerih se
izvajajo poleg kulturnih tudi druge dejavnosti
(izobraževanje, turizem ipd.).
Upravičeni stroški nastajajo lahko le
v okviru upravičenih namenov. Upravičeni stroški, ki se bodo dokazovali z dokazili
in metodami za izračun upravičenih stroškov skladno z Navodili Organa upravljanja
o upravičenih stroških za programsko obdobje 2007–2013 so:
– stroški nadzora nad gradnjo objektov,
– stroški projektiranja za objekte in zunanje ureditve in ureditve komunalne infrastrukture (krajinsko načrtovanje, urbanizem,
arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne
in električne instalacije, oprema, požarna
varnost, varstvo pri delu ...) za izvedene aktivnosti v letih 2007, 2008 in 2009,
– stroški izvedbe gradenj, rušitev, priprave za gradnjo in izvedbe gradbeno-obrtniških inštalacijskih del, vključno z izvedbo
priključkov na javno infrastrukturo,
– stroški zunanjega urejanja objektov in
urejanja parkovnih ureditev.
7. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis
za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in
kulturnih potencialov in prednostne usmeritve: Mreženje kulturnih potencialov.
Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem
razpisu za leti 2008 in 2009 znaša okvirno
5.462.500 EUR, od tega je namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko 4.887.500
EUR, oziroma 1.955.000 EUR v letu 2008
in 2.932.500 EUR v letu 2009 in namenskih
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sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike 575.000 EUR oziroma 230.000 EUR v letu 2008 in 345.000
EUR v letu 2009.

Vir razpisanih sredstev (v EUR)

Leto 2008

Namenska sredstva EU za kohezijsko politiko – PP 6877
Namenska sredstva slovenske udeležbe za kohezijsko politiko –
PP-6955
Skupaj

Leto 2009

Skupaj

1.955.000 EUR

2.932.500 EUR

4.887.500 EUR

230.000 EUR

345.000 EUR

575.000 EUR

2.185.000 EUR

3.277.500 EUR

5.462.500 EUR

Razpoložljiva sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kulturo:
– PP 6877 »Mreženje kulturnih potencialov – 07-13-EU« in
– PP 6955 »Mreženje kulturnih potencialov – 07-13-EU – slovenska udeležba«.
8. Višina sofinanciranja
Najmanjša vrednost upravičenih stroškov
sofinanciranja po tem razpisu je 200.000
EUR, največja vrednost pa 1.500.000
EUR.
Namenska sredstva Evropskega sklada
za regionalni razvoj so nepovratna sredstva.
Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih znaša največ 85%.
Najmanj 5% celotnih upravičenih javnih izdatkov mora zagotoviti občina iz lastnih javnih virov, 10% upravičenih javnih izdatkov
bo financiralo Ministrstvo za kulturo. Kolikor
je projekt sofinanciran še z drugimi sredstvi proračuna RS, se glede minimalnega
odstotka »lastne udeležbe« upošteva tudi
zahteve, ki izhajajo iz drugega vira sofinaciranja.
Delež sofinanciranja iz namenskih sredstev po tem javnem razpisu se zniža pri projektih, ki ustvarjajo diskontne neto prihodke
v ekonomski dobi investicije (v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije
– Navodilom za uporabo metodologije pri
izdelavi analize stroškov in koristi in v skladu
z Navodilom za izvajanje analize stroškov in
koristi za investicijske objekte iz strukturnih
skladov, kohezijskega sklada in predpristopnih instrumentov, ki so dostopna pri skrbniku razpisa ali na spletni strani:
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.
gov.si/pageuploads/kohezija/Tehnicna_pomoc/CBA_26. 11. 2007.pdf
in
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_
en.pdf.
9. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev
9.1 Obdobje upravičenosti stroškov
Upravičeni stroški bodo priznani v obdobju med 1. 1. 2007 in 30. 10. 2009.
Projekt se mora fizično in finančno zaključiti najkasneje 30. 10. 2009. Cilji projekta
morajo biti doseženi najkasneje v štirih letih
po izplačilu zadnjega zahtevka, v nasprotnem primeru je upravičenec dolžan povrniti vsa izplačana sofinancerska sredstva,
vključno z zakonitimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila.
9.2. Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo
sredstva v letu 2008 in v letu 2009.
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli
črpati v letu 2008, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MK najkasne-
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je 30. 10. 2008. Enako tudi za upravičena
sredstva za stroške nastale v letu 2007.
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli
črpati v letu 2009, bodo morali posredovati
zahtevke za izplačilo na MK najkasneje do
30. 10. 2009.
10. Upravičeni prijavitelji in obveznosti
upravičencev
Upravičenci do sredstev razpisa so občine, ki imajo v lasti javno kulturno infrastrukturo skladno z Zakonom o uresničevanju
javnega interesa v kulturi – Uradni list RS,
št. 77/07 in nastopajo kot investitorji. Prednost pri dodeljevanju sredstev bodo imele
občine, ki uresničujejo javni interes v kulturi
na lokalni ravni, skladno s cilji Nacionalnega
programa za kulturo 2008–2013, še posebej
na področju uresničevanja strateških razvojnih projektov Ministrstva za kulturo.
Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo (Obrazec št. 2):
– o vodenju ločene knjigovodske evidence za projekt in spremljanje prihodkov
na projektu,
– o seznanitvi in o strinjanju z vsebino
javnega razpisa za sofinanciranje projektov
javne kulturne infrastrukture,
– o označevanju operacij, informiranju
in obveščanju javnosti skladno z 9. členom
Uredbe 1828/2006/ES in Navodilom organa
upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013,
– o hranjenju dokumentacije na projektu
ter upoštevanju omejitev glede sprememb
na projektu v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES,
– o dostopnosti dokumentacije projekta
posredniškemu telesu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu
ter drugim nadzornim organom,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posameznega projekta, neupoštevanja veljavne
zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja projekta, ali če delež sofinanciranja projekta preseže maksimalno dovoljeno
stopnjo,
– strinjanju z elektronsko ali drugačno
objavo imena projekta, naziva upravičenca
in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena projektu,
– o smiselnem zagotavljanju enakih možnosti.
11. Merila za izbiro projektov
Največje možno število doseženih točk
je 100. V predlog za sofinanciranje bodo
uvrščeni pozitivno ocenjeni projekti, ki bodo
na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku
dosegli najmanj 50 točk in bodo relativno
najbolje ocenjeni, do porabe sredstev.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja objektov, ki so dosegli prag
števila točk presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na višino
doseženih točk. Prednost pri dodelitvi bodo
imeli projekti z višjim številom točk.
V primeru, da bo več projektov z enako
oceno, se bo upošteval regionalni kriterij
(prednost manj razvite regije), kolikor bodo
projekti iz istih regij, pa višina ocenjenih točk
pri kvaliteti projekta, v skrajnem primeru pa
vrstni red prejema vloge.
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Merilo

Opis

I. Pripravljenost projekta za takojšnji
začetek izvedbe

Za investicijske projekte mora biti izdelana in s strani pristojnega
organa upravičenca potrjena investicijska in projektna
dokumentacija, izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), oziroma
področnimi metodologijami, in sicer najmanj dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Sestavni del tega
dokumenta morata biti analiza stroškov in koristi ter določitev
zneska nepovratnih pomoči EU, izdelana v skladu z Delovnim
dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo
metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi.

Stran

Največje možno št.
točk

40

II. Multiplikacijski učinek projekta na
razvoj širšega okolja

40

Vpliv projekta na zaposlovanje
(ustvarjanje novih delovnih mest)

15
6 in več novih delovnih mest

15

3–5 novih delovnih mest

10

1–2 novi delovni mesti

7

Vpliv projekta na gospodarsko rast,
posebej na razvoj turizma in turizmu
komplementarnih dejavnosti (možna
je samo ena izbira)

15
projekt neposredno vpliva na razvoj podjetniške iniciative
projekt posredno vpliva na gospodarsko rast v občinah (omogoča
razvoj storitvenega sektorja)

Vpliv projekta na razvoj kulture, kot
razvojnega dejavnika občine/regije
(možna je samo ena izbira)

15

5

10
dejavnost predstavlja novost in/oziroma izjemen razvojni potencial
(ustvarja nove trende ali sledi svetovnim trendom, dejavnost še ne
obstaja v slovenskem prostoru ali pa je slabo razvita)

10

tovrstna dejavnost bo bistveno prispevala k razvoju obstoječe
kulturne ustvarjalnosti kot razvojnega potenciala (krepi prepoznane
razvojne prednosti in nadgrajuje obstoječe dejavnosti)

8

tovrstna dejavnost je slabo zastopana (odpravlja obstoječe
prepoznane razvojne probleme in prispeva k odpravljanju
problemov obstoječe kulturne ustvarjalnosti)

5

III. Prispevek projekta/investicije
k ciljem resolucije o nacionalnem
programu za kulturo 2008–2011
(možni sta obe izbiri)

20
projekt prispeva k povezovanju različnih kulturnih dejavnosti (npr.
muzejske, galerijske in večpredstavnostne umetnosti)

10

projekt prispeva k povečanju št. obiskovalcev in/ali dostopnosti
(vsaj 10% povečanje na letni ravni od dokončane investicije)

10

Največje možno število točk

100
12. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni
Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, v času uradnih ur (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.kultura.gov.si, kjer so tudi ostali
podatki, povezani z izvedbo javnega razpisa.
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Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisnega roka posamezni občini
razpisno dokumentacijo tudi poslati.
Za vse dodatne informacije se lahko
obrnete na skrbnika razpisa Miroslav Benulič (miroslav.benulic@gov.si). Informacije so na voljo tudi med uradnimi urami na
naslovu: Ministrstvo za kulturo, Metelkova
4, 1000 Ljubljana, tel. 01/400-79-00, faks
01/400-79-81.
Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati spletno stran Ministrstva za kulturo, kjer
bodo objavljane morebitne spremembe in
novosti v zvezi z javnim razpisom. Prav tako
bodo morebitne spremembe in popravki javnega razpisa objavljeni tudi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
13. Dostava vlog
Popolna vloga izdelana v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do vključno
13. 10. 2008 do 14. ure (pošiljke poslane
po pošti, morajo biti oddane priporočeno,
velja poštni žig na ta dan). Vloga mora biti
oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji
strani opremljana z naslovom Ministrstva
za kulturo (kot zgoraj) in oznako »Ne odpiraj
– prijava za razpis za sofinanciranje projektov kult. infrastrukture« ter polnim naslovom
prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice.
Vloga je popolna, če bo vsebovala pravilno izpolnjene obrazce 1, 2, 3, 4 in 5, parafiran osnutek pogodbe (obrazci in pogodba so sestavni del razpisne dokumentacije)
in investicijski dokument z izdelano analizo
stroškov in koristi pri investicijski projektu.
Nepravilno označene ovojnice in vloge,
ki ne bodo prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. V primeru, da iz
nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče
ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko
odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova
prijavitelja in nato vrnjena pošiljatelju.
14. Datum odpiranja vlog: odpiranje
prispelih vlog ne bo javno in bo izvedeno
14. 10. 2008. Ministrstvo bo po zaključku
odpiranja vlog občine obvestilo o prepoznih
in nepopolnih vlogah. Obvestilo o izbiri investicij za sofinanciranje bodo občine prejele
najkasneje v roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog.
15. Pravno varstvo prijaviteljev
Za pritožbeni postopek se uporablja določbe 231. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809). Zoper sklep Ministrstva za kulturo se lahko prijavitelj pritoži v osmih dneh
od prejema sklepa. Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti razloge zaradi katerih
je pritožba vložena. O pritožbi zoper sklep
bo v 15. dneh od prejema odločil minister.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Ministrstvo za kulturo
Št. 500/08
Ob-7607/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – UPB1 in 56/08) ter v skladu s 4. členom Pravilnika o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za izbor predlogov za bivanje
slovenskih ustvarjalcev v stanovanju
v Berlinu, ki jih bo v letu 2009
financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR1-UAB-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: zbiranje predlogov
za bivanje slovenskih kulturnih ustvarjalcev
v Berlinu v Zvezni republiki Nemčiji med
1. 1. 2009 in 31. 12. 2009; financiranje stroškov najemnine in vzdrževanje umetniškega stanovanja v Berlinu ter povračilo potnih
stroškov izbranim kandidatom.
2. Namen in cilji javnega razpisa: razpis
je namenjen vsem posameznikom, ki na
področju uprizoritvenih umetnosti, vizualnih
umetnosti, arhitekture, oblikovanja, književnosti, glasbe, intermedijskih umetnosti in
AV – kulture, esejistike, publicistike in kritike v medijih (za področje kulture) delujejo
v slovenskem kulturnem prostoru, da se jim
omogoči bivanje in delovanje v umetniškem
stanovanju v Berlinu v času od 1. 1. 2009
do 31. 12. 2009.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo posamezniki,
ki ustvarjajo na enem izmed zgoraj naštetih
področij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno bivališče v Republiki
Sloveniji,
– da niso uporabljali umetniškega stanovanja v Berlinu v letih 2006, 2007 in 2008,
– da niso uporabljali umetniškega stanovanja v New Yorku v letih 2006, 2007 in
2008,
– da ne bodo uporabljali umetniškega stanovanja v Londonu v letih 2008 in
2009,
– da niso bili prejemniki delovnih štipendij Ministrstva za kulturo RS v letu 2008,
– da niso prejemniki štipendij ali šolnin
s strani ministrstva.
4. Pojasnila o uporabi stanovanja
Kandidat mora uporabljati stanovanje
v skladu s pogodbo o pogojih bivanja in
delovanja v stanovanju, ki jo podpiše pred
odhodom. Kandidat se zaveže, da bo uporabljal stanovanje s skrbnostjo dobrega gospodarja in odgovarjal za morebitno škodo,
ki bi nastala zaradi neskrbne rabe stanovanja ter poravnal morebitne nastale materialne stroške.
4.1. Izbranega kandidata ministrstvo pozove k podpisu pogodbe o pogojih bivanja
in delovanja v stanovanju. Kolikor se v roku
15 dni na poziv ne odzove, se šteje, da je
odstopil od svoje zahteve za bivanje v stanovanju.
4.2. Posamezni kandidat lahko v tem
stanovanju biva največ 2 meseca. Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru, ko
več kandidatov zaprosi za isti termin, samo
določi termine bivanja.
4.3. Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov oblikovala tudi t.i. »rezervno listo« petih kandidatov (po prioritetnem
seznamu), ki lahko bivajo v stanovanju,
če umetnik, ki je bil prvotno izbran, zaradi
objektivnih okoliščin ministrstvu sporoči, da
mora uporabo stanovanja odpovedati.
4.4. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister.
5. Razpisni kriteriji

Ministrstvo bo prijavljene vloge presojalo
s stališča kakovosti na podlagi naslednjih
kriterijev:
5.1. Splošni kriteriji:
– kakovost dosedanjega dela kandi
data,
– odmevnost v strokovni javnosti,
– stopnja prispevka k čim učinkovitejši
predstavitvi slovenske umetnosti v mednarodnem prostoru,
– reference na področju mednarodnega
kulturnega sodelovanja.
5.2. Med prijavami, ki bodo ustrezale
splošnim kriterijem, bo ministrstvo izbiralo
na podlagi prednostnih kriterijev. Ti so naslednji:
– predstavitev čim bolj konkretnega projekta,
– možnost vključevanja projekta v mednarodni kulturni prostor.
6. Ocenjevalni kriteriji
Osnovni pogoj za kandidiranje na razpisu je izpolnjevanje razpisnih kriterijev. Izbrani bodo tisti kandidati, za katere bo v postopku izbire ugotovljena skladnost s splošnimi
kriteriji in prednostnima kriterijema.
6.1. Povzetek načina ocenjevanja: skladnost projekta s splošnimi kriteriji in prednostnima kriterijema je ovrednotena s točkami na ocenjevalnem listu, ki je dostopen
v dokumentaciji razpisa. Izbrani bodo tisti
kandidati, ki jih bo ministrstvo na predlog
imenovane strokovne komisije uvrstilo na
seznam odobrenih prijaviteljev in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje. Najvišje število prejetih točk je 100.
Najnižji seštevek, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 75 točk.
6.2. Skupna ocena bo opisna po naslednji vrednostni lestvici:
6.2.1. splošni razpisni kriteriji:
– kakovost dosedanjega dela kandidata
(0–20 točk),
– odmevnost v strokovni javnosti (0–15
točk),
– učinkovita predstavitev slovenske
umetnosti v mednarodnem prostoru (0–15
točk),
– reference na področju mednarodnega
kulturnega sodelovanja (0–10 točk);
6.2.2. prednostni kriteriji:
– predstavitev čimbolj konkretnega projekta (0–20 točk),
– možnost vključevanja projekta v mednarodni kulturni prostor (0–20 točk).
6.3. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev, bodo zavrnjene.
7. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 z navedbo obveznih
prilog,
– prijavni obrazec 2 – izjave predlagatelja,
– ocenjevalni list.
7.1. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (od
ponedeljka do četrtka od 7. do 16. ure in
v petek od 7. do 15. ure).
7.2. Razpisno dokumentacijo si lahko
natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij …).
7.3. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
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8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa JPR1-UAB-2009, za leto 2009 znaša
23.000 EUR.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07).
10. Razpisni rok: razpis se prične 12. 9.
2008 in zaključi 13. 10. 2008.
11. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
11.1. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, do 13. 10. 2008 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici, z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na
razpis 2009, stanovanje v Berlinu z oznako
JPR1-UAB-2009. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov.
11.2. Za pravočasno se šteje vloga, ki
je bila oddana kot priporočena pošiljka na
poštnem naslovu do vštetega 13. 10. 2008,
oziroma je bila do tega dne predložena na
vložišču ministrstva. Vloge, prispele oziroma oddane po tem datumu, se štejejo za
prepozne. Ministrstvo bo po odpiranju vlog,
ki bo 17. 10. 2008, iz nadaljnjega postopka
izločilo vse prepozne in nepopolne vloge
ter vloge, katerih prijavitelji ne izpolnjujejo
razpisnih pogojev.
11.3. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka
izločilo oziroma zavrglo vse vloge predlagateljev:
– ki so prepozne ali prepozno dopol
njene,
– ki so nepopolne,
– ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
12.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 13. 10. 2008, oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
12.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
12.3. Dopolnjevanje delov vlog ali vlog
v celoti je možno le v razpisnem roku (do
13. 10. 2008), z nujno oznako, na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
13. Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil: Jana Kostrić, e-mail:
jana.kostric@gov.si, tel. 01/369-58-60 in Katja Ravšl-Debeljak, e-mail: katja.ravsl@gov.si,
tel. 01/369-59-06.
13.1. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno pod točko 7.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 17. 10. 2008. Ministrstvo bo izbralo pre-

dloge po postopku, kot ga določa Pravilnik
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Ur. l. RS, št. 93/05) in največ do vrednosti,
določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-77/2008/3
Ob-7620/08
Na podlagi Zakona o državni upravi (Ur.
l. RS, št. 113/05 – UPB-4), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS,
št. 126/06 in 114/07), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur. l.
RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 50/07), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02, 115/05, 61/06 in 112/07), Resolucije
o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem
programu za obdobje 2006–2010 (Ur. l. RS,
št. 3/06), Uredbe o normativih in standardih
za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04, 32/05, 26/06
in 80/07), Pogodbe ERA ARD št. 517837
in Sklepa o začetku postopka za izvedbo
Javnega razpisa ERA-NET ERA-ARD št.
430-77/2008/1 z dne 16. 7. 2008, Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov v okviru
iniciative ERA ARD ERA-NET
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov
v okviru iniciative ERA-ARD ERA-NET (v
nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih aplikativnih
raziskovalnih in razvojnih projektov, ki raziskujejo priložnosti in grožnje pridobivanja
biogenih goriv (v nadaljevanju: bioenergije)
za varnost hrane, zmanjševanje revščine,
razvoj ruralnih območij in naravne vire.
Tematska področja razpisa so: pridobivanje bioenergije in varnost hrane; pridobivanje bioenergije in zmanjševanje revščine
ter razvoj ruralnih območij; pridobivanje bioenergije in naravni viri. Tematska področja
razpisa so podrobneje opredeljena v Navodilih za prijavo na razpis ERA-ARD.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Sodelujoče države
V tem razpisu sodelujejo naslednje države (v nadaljevanju: sodelujoče države
članice EU): Avstrija, Belgija (predvidoma),
Francija, Nemčija (predvidoma), Madžarska, Italija (predvidoma), Litva, Nizozemska,
Poljska, Slovenija, Španija, Švica, Združeno
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.
3.2 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko
prijavijo slovenski partnerji v mednarodnem
konzorciju s partnerji iz ostalih sodelujočih
držav. Do sofinanciranja iz proračuna RS
so upravičeni raziskovalci oziroma raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje
v skladu s predpisi na področju raziskav in
razvoja, podrobneje opisanimi v Navodilih
za prijavo na razpis.
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3.3 Konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih držav
v posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta
morajo sodelovati najmanj trije partnerji iz
treh različnih držav, in sicer najmanj dva
partnerja iz sodelujočih držav članic EU in
najmanj en partner iz držav, prejemnic razvojne pomoči (http://www.oecd.org/dataoecd/23/34/37954893.pdf), ki bodo za sodelovanje v mednarodnem razpisu namenile
ustrezna sredstva.
Vsak konzorcij mora imeti koordinatorja,
ki je eden izmed partnerjev projekta.
4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
za izvedbo tega razpisa je 116.000 EUR
bruto letno (skupaj 348.000 EUR bruto za
3 leta).
Sofinanciranje se zagotavlja za največ
3 leta v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS bo predvidoma sofinanciralo
najboljše projekte v višini do 65 odstotkov
upravičenih stroškov v skladu z Okvirom
Skupnosti za državno pomoč za raziskave in
razvoj ter inovacije (OJ EC C 323/2006).
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS si pridružuje pravico, da
sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu
projektu, če prijavljeni projekti ne ustrezajo
pogojem tega razpisa.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo podatkov.
5. Obdobje porabe sredstev
Predvideni rok začetka sofinanciranja izbranih projektov je 1. 1. 2009. Obdobje za
porabo sredstev so leta 2009, 2010, 2011
in 2012.
Rok trajanja projektov je največ 36 mesecev (3 leta), vsi izbrani projekti se morajo
zaključiti najkasneje v 36 mesecih od začetka izvajanja posameznega projekta.
6. Postopek razpisa
6.1 Način prijave in razpisni roki
Popolna prijava mora vsebovati elektronsko prijavo in pisno prijavo. Podrobnejši opis
delov popolne prijave je naveden v Navodilih za prijavo na javni razpis ERA-ARD.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
Popolno prijavo je potrebno v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije do
31. 10. 2008 do 12. ure poslati hkrati na
2 naslova:
A) koordinator projekta v imenu celega konzorcija pošlje prijavo projekta na spletni naslov Sekretariata razpisa
http://era-ard.agriscience.info/
B) slovenski partner v projektu (oziroma
koordinator slovenskega dela projekta, če
je slovenskih partnerjev več) pošlje prijavo
projekta na Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana.
6.2 Ocenjevanje in izbira
6.2.1 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo na
sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS izvedeno v roku 8 dni
od zaključka razpisnega roka.

Stran

3084 /

Št.

88 / 12. 9. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
6.2.2 Strokovna presoja
Predloge, ki bodo zadostili formalnim kriterijem, bodo ocenjevali mednarodni strokovnjaki.
Ocenjevalni kriteriji za izbiro projektov
so: znanstvena odličnost in stopnja tehnološke inovativnosti; kakovost načrta projekta;
kakovost in organizacija konzorcija; potencialni učinek in razširjanje rezultatov. Ocenjevalni kriteriji so podrobneje opredeljeni
v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Mednarodni upravni odbor razpisa
ERA-ARD (CCSC) bo pripravil prednostno
listo najboljših projektov, na osnovi katere
bo predlagal posamezni sodelujoči državi,
katere projekte naj sofinancira.
6.2.3 Izbira
O izbiri prejemnikov sredstev odloči ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše
projekte slovenskih nacionalnih partnerjev
do porabe sredstev, za katere se sodelujoče
države soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih
partnerjev v teh projektih. Če sodelujoče države ne dosežejo soglasja o sofinanciranju
projektov, pri katerih sodelujejo slovenski
nacionalni partnerji, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo RS ne bo
sofinanciralo sodelovanja slovenskih nacionalnih partnerjev pri takšnih projektih.
Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od
dokončne odločitve o financiranju projektov,
predvidoma do konca leta 2008.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
1. Navodila za prijavo na javni razpis
ERA-ARD (Priloga 1),
2. prijavni obrazec prijave – ''Application
Form'' (Priloga 2),
3. obrazec prijave slovenskega dela projekta (Priloga 3),
4. finančni načrt slovenskega dela projekta (Priloga 4),
5. osnutek pogodbe o sofinanciranju
s prilogami (Priloga 5),
6. opisi razpisanih tematskih področij
razpisa – ''Call Text'' (Priloga 6).
Razpisna dokumentacija je na voljo
na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo RS, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, in na spletni strani www.
mvzt.gov.si (Javni razpisi).
8. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
na tel. 01/478-46-19 (dr. Erika Glasenčnik)
v poslovnem času.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 430-60/2008-1
Ob-7621/08
Na podlagi 16. člena Zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 98/04 – UPB1 in 68/08;
v nadaljnjem besedilu: ZRud), XIII. točke 7.
člena Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje
mineralnih surovin na raziskovalnih prostorih: Črenšovci, Občina Črenšovci; Žabče,
Občina Tolmin; Hrašica, občini Beltinci in
Moravske Toplice in pridobivalnih prostorih:
Selnica ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi; Vetrnik, Občina Litija; Brezovica, Občina
Radovljica; Zala v Davči, Občina Železniki;
Jurkovec, Občina Ormož; Lipovci, Občina
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Beltinci; Sotina, Občina Rogašovci; Gorenja
vas, Občina Gorenja vas - Poljane; Stara
vas, Občina Grosuplje; Razdrto, občini Postojna in Divača; Lajše, Občina Gorenja vas
- Poljane; Renče, MO Nova Gorica; Bukovci, Občina Gorišnica; Dankovci, Občina Puconci; Kog, Občina Ormož; Babinci, Občina
Ljutomer; Bakovska cesta »B«, MO Murska
Sobota; Okroglica I, MO Nova Gorica; Okroglica II, MO Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 85/01; v nadaljnjem besedilu: Uredba
št. 85/01) ter 14. člena Uredbe o rudarskih
pravicah za raziskovanje ali gospodarsko
izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška
šuma, Občina Ormož; Batič, Občina Mislinja; Zabukovje, Občina Trebnje; Ježce, Občina Šmartno pri Litiji; Kresni grič, Občina
Idrija; Pleterje, Občina Kidričevo; Ušenišče,
Občina Moravče; Cerov log, Občina Šentjernej; Boreci, Občina Križevci; Dobrovnik,
Občina Dobrovnik; Bezena, Občina Ruše;
Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd; Melinci, Občina Beltinci; Bizeljsko,
Občina Brežice; Šmiklavž, Mestna občina
Celje; Gradnik, Občina Semič; Mala gora,
Občina Sodražica; Godič, Občina Kamnik;
Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah (Uradni
list RS, št. 97/06; v nadaljnjem besedilu:
Uredba št. 97/06), Ministrstvo za gospodarstvo objavlja
javni razpis
za podelitev rudarskih pravic
za raziskovanje geotermičnega
energetskega vira v raziskovalnem
prostoru Črenšovci v Občini Črenšovci
in za gospodarsko izkoriščanje
industrijskega apnenca in tehničnega
kamna – apnenca v pridobivalnem
prostoru kamnoloma Ušenišče
v Občini Moravče
I. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
II. Predmet razpisa je podelitev rudarske
pravice za raziskovanje mineralne surovine
v raziskovalnem prostoru iz XIII. točke 7.
člena Uredbe št. 85/01 in podelitev rudarske
pravice za izkoriščanje mineralne surovine
v pridobivalnem prostoru iz 14. člena Uredbe št. 97/06, kot to izhaja iz tabele T1.
T1
Prostor,
uredba,
člen v uredbi

Vrsta rudarske
pravice

Mineralna
surovina

Čas
trajanja
rudarske
pravice

Predvidena letna količina
proizvodnje v kubičnih metrih
v raščenem stanju

Črenšovci,
Uredba št. 85/01,
XIII. točka 7. člena

raziskovanje

geotermični energetski vir

3 leta

–

Ušenišče,
Uredba št. 97/06,
14. člen

izkoriščanje

industrijski apnenec in
tehnični kamen – apnenec

10 let

25 tisoč

Rudarska pravica v raziskovalnem prostoru Črenšovci se podeli v skladu s pogoji
iz Uredbe št. 85/01, rudarska pravica v pridobivalnem prostoru Ušenišče pa v skladu
s pogoji iz Uredbe št. 97/06.
III. Pogoji
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki oprav
lja pridobitno dejavnost s sedežem na ob-
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močju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ali državljan države članice EU;
– da proti njemu ni uveden postopek zaradi insolventosti;
– da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja in ni bil kaznovan za prekrške
v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin;
– da je lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto v raziskovalni oziroma
pridobivalni prostor, oziroma pristopnega zemljišča iz 29. točke 2. člena ZRud, oziroma
si je to zemljišče za celotni čas trajanja rudarske pravice pridobil s pravnim poslom,
sklenjenim z lastnikom zemljišča, ki dopušča
tako uporabo zemljišča;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in je ne porabi za lastne potrebe, na trgu
vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji;
– da predloži zahtevano bančno garancijo ob morebitni izbiri plačevanja sanacije po
predpisu, ki ureja plačila za sanacijo posledic
rudarskih del.
IV. Pisna prijava na razpis mora vsebovati
naslednja dokazila in izjave:
1. dokazilo, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu z 39. členom ZRud, ki ga izda rudarska inšpekcija, ali pogodbo prijavitelja z izvajalcem
rudarskih del, ki te pogoje izpolnjuje;
2. v primeru, da prijavitelj sam ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti in prijavi
prilaga pogodbo z izvajalcem del, mora prijava vsebovati dokazilo, da predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu z 39.
členom ZRud izpolnjuje pogodbeni izvajalec
rudarskih del;
3. načrt parcel pridobivalnega prostora,
na katerega se nanaša prijava (katastrski
načrt), ki ga izda pristojna območna geodetska uprava Republike Slovenije, ne starejši
od 30 dni;
4. v primeru, da prijavitelj sam ni lastnik
zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto
v raziskovalni oziroma pridobivalni prostor,
mora prijava vsebovati overjeno pogodbo
o sklenjenem pravnem poslu, ki dopušča
tako uporabo zemljišča, z lastnikom zemljišča, za celoten čas trajanja rudarske pravice
(zakupna pogodba ali pogodba o prenosu
stvarne pravice – služnosti);
5. dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih v zvezi z nakupom zemljišča, sklenitvijo pogodbe iz 4. točke, pripravo tehnične
dokumentacije in drugih vlaganjih, povezanih
s pripravami na raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne surovine na raziskovalnem
oziroma pridobivalnem prostoru, za katerega
vlaga prijavo na razpis;
6. v primeru, da prijavitelj uveljavlja katero
od prednostnih pravic iz 20. člena ZRud mora
v prijavi navesti, katero prednostno pravico
uveljavlja in prijavi priložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev za uveljavljanje prednostne
pravice;
7. podpisano izjavo, da bo ponudil mineralno surovino, ki jo pridobi in ne porabil za
lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim
osebam pod enakimi pogoji;
8. podpisano izjavo, da bo predložil zahtevano bančno garancijo v primeru izbire plačevanja sanacije po predpisu, ki ureja plačila
za sanacijo posledic rudarskih del.
Pravne osebe lahko zaradi hitrejše izvedbe postopka poleg dokazil in izjav iz točk 1 do
8 pisni prijavi priložijo tudi:
9. potrdilo pristojnega okrožnega sodišča,
da proti pravni osebi ni uveden postopek zaradi insolventosti, ne starejše od 30 dni,
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10. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
pravna oseba in odgovorna oseba pravne
osebe nista bili pravnomočno obsojeni za
kazniva dejanja v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin, ne
starejše od 30 dni,
11. potrdilo pristojnega okrajnega sodišča,
da pravna oseba in odgovorna oseba pravne
osebe nista bili kaznovani za prekrške v zvezi
z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin, ne starejše od 30 dni,
12. potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da pravna oseba in odgovorna oseba
pravne osebe nista v prekršku ali sodnem
postopku v zvezi z raziskovanjem oziroma
izkoriščanjem mineralnih surovin, ne starejše
od 30 dni.
Fizične osebe lahko zaradi hitrejše izvedbe postopka poleg dokazil in izjav iz točk 1 do
8 pisni prijavi priložijo tudi:
13. potrdilo, da je prijavitelj državljan države članice EU, ne starejše od 30 dni, kadar prijavitelj ni samostojni podjetnik posameznik,
14. potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih in drugih obveznih dajatvah, ki ga
izda pristojni davčni urad pri Davčni upravi
Republike Slovenije, ne starejše od 30 dni,
15. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
fizična oseba ni bila pravnomočno obsojena
za kazniva dejanja v zvezi z raziskovanjem
oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin, ne
starejše od 30 dni,
16. potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da fizična oseba ni bila kaznovana za
prekrške v zvezi z raziskovanjem oziroma
izkoriščanjem mineralnih surovin, ne starejše
od 30 dni,
17. potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da fizična oseba ni v prekršku ali sodnem postopku v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin, ne
starejše od 30 dni.
V. Merila za izbiro: pri večjem številu prijav
za posamezni raziskovalni oziroma pridobivalni prostor se bodo pri izbiri nosilca rudarske pravice upoštevale naslednje prednostne
pravice:
– vlagatelj vloge o zainteresiranosti za
podelitev rudarske pravice za raziskovalni
prostor iz Uredbe št. 85/01 oziroma pridobivalni prostor iz Uredbe št. 97/06 ima na javnem razpisu ob izpolnjevanju enakih pogojev
z drugimi prijavitelji prednostno pravico pri
podelitvi rudarske pravice, razen če je bilo za
isti raziskovalni oziroma pridobivalni prostor
vloženih več vlog o zainteresiranosti ali če
na javnem razpisu kateri od koncesionarjev
uveljavlja prednostno pravico iz druge, tretje,
četrte ali pete alineje;
– pri izbiri nosilca rudarske pravice za
raziskovanje ima prednost pravna ali fizična
oseba, ki je na predvidenem raziskovalnem
prostoru izvajala predhodno raziskovanje po
določbah ZRud;
– pri izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje ima prednost pravna ali fizična
oseba, ki je na predvidenem pridobivalnem
prostoru že imela rudarsko pravico za raziskovanje po določbah ZRud;
– kadar se z rudarsko pravico širi že določen pridobivalni prostor, ima prednost pri
izbiri tisti nosilec rudarske pravice, ki že opravlja rudarska dela na zemljišču, ki meji na
zadevno območje;
– če zaprosi za rudarsko pravico lastnik
zemljišča, ima ta prednost pred ostalimi prosilci pri enakih pogojih, razen pred prosilci iz
druge, tretje in četrte alineje.

V primeru, da zgoraj navedenim merilom
za izbiro ustreza več prijaviteljev, se upoštevajo dodatna merila:
– dosedanja vlaganja prijavitelja v zvezi
z nakupom zemljišča ali sklenitvijo ustreznega pravnega posla z lastnikom zemljišča, pripravo tehnične dokumentacije in druga vlaganja, povezana s pripravami na raziskovanje
oziroma izkoriščanje mineralne surovine na
raziskovalnem oziroma pridobivalnem prostoru, za katerega vlaga prijavo na razpis,
– usposobljenost in realno izkazana zmožnost prijavitelja, da zagotovi izvajanje rudarske pravice.
VI. Začetek in čas trajanja rudarske pravice: rudarska pravica za raziskovanje se
podeljuje za čas, kot je določen v Uredbi
št. 85/01, za izkoriščanje pa za čas, kot je
določen v Uredbi št. 97/06, in sta razvidna iz
tabele T1 v II. točki razpisa. Rudarska pravica začne teči z dnem sklenitve koncesijske
pogodbe med Republiko Slovenijo kot koncedentom in koncesionarjem.
VII. Način prijave: prijavitelj vloži prijavo
na obrazcu (OBR 1), ki je sestavni del tega
razpisa, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Prijava je veljavna, če je pravočasna
in vsebuje vse zahteve tega razpisa. Nepravočasnih in nepravilno opremljenih prijav
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijavitelju.
Pisne prijave z oznako na ovojnici: »Ne
odpiraj – javni razpis – rudarska pravica za
raziskovanje mineralne surovine v raziskovalnem prostoru Črenšovci (XIII. točka 7.
člena Uredbe št. 85/01)« oziroma »Ne odpiraj – javni razpis – rudarska pravica za izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem prostoru Ušenišče (14. člen Uredbe št.
97/06)« je treba predložiti v zaprtih ovojnicah
na Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
VIII. Rok prijave: za pravočasne se bodo
štele prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
prispele:
– do vključno 13. 10. 2008 do 12. ure, ne
glede na vrsto prenosa pošiljke, za prijavo
na javni razpis podelitev rudarske pravice za
izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem prostoru Ušenišče (14. člen Uredbe
št. 97/06),
– do vključno 17. 11. 2008 do 12. ure, ne
glede na vrsto prenosa pošiljke, za prijavo
na javni razpis za podelitev rudarske pravice
za raziskovanje mineralne surovine v raziskovalnem prostoru Črenšovci (XIII. točka 7.
člena Uredbe št. 85/01)«.
IX. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Savska 3 v Ljub
ljani, v sejni sobi v III. nadstropju, in sicer:
– dne 17. 10. 2008 ob 10. uri odpiranje
prijav na javni razpis za podelitev rudarske
pravice za izkoriščanje mineralne surovine
na pridobivalnem prostoru Ušenišče (14. člen
Uredbe št. 97/06),
– dne 21. 11. 2008 ob 10. uri odpiranje
prijav na javni razpis za podelitev rudarske
pravice za raziskovanje mineralne surovine
v raziskovalnem prostoru Črenšovci (XIII.
točka 7. člena Uredbe št. 85/01).
Predstavniki prijaviteljev morajo na odpiranju predložiti pisno pooblastilo za zastopanje v konkretni zadevi.
X. Postopek in rok za izbor: izbirni postopek bo vodila strokovna komisija za ocenitev
prijav na javni razpis, ki jo bo imenoval predstojnik Ministrstva za gospodarstvo. Komisija
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bo v roku 30 dni po javnem odpiranju prijav
pripravila predlog za izbor nosilca rudarske
pravice za posamezni pridobivalni prostor.
O izbiri nosilca rudarske pravice bo odločilo Ministrstvo za gospodarstvo z upravno
odločbo.
XI. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na tel. 01/400-33-33
(mag. Roman Čerenak).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.

OBR 1
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za podelitev rudarskih pravic za raziskovanje geotermiþnega energetskega vira v
raziskovalnem prostoru ýrenšovci v Obþini ýrenšovci in za gospodarsko izkorišþanje
industrijskega apnenca in tehniþnega kamna – apnenca v pridobivalnem prostoru
kamnoloma Ušenišþe v Obþini Moravþe
I. OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU
Pravna oseba:
- Popolno ime (firma):
- Sedež (naslov):
- Zakoniti zastopnik:
- Matiþna številka:
- Davþna številka:
Fiziþna oseba – samostojni podjetnik posameznik:
- Popolno ime s.p.:

____
____
____
____
____
____

- Sedež (naslov):
- Matiþna številka:
- Davþna številka:

____
____
____
____
____

Fiziþna oseba – državljan države þlanice EU:
- Ime in priimek:
- Naslov stalnega bivališþa:
- Enotna matiþna številka obþana (EMŠO):
- Davþna številka:

____
____
____
____

II. PRIDOBIVALNI PROSTOR, KI JE PREDMET PRIJAVE
- Ime raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora, številka þlena v uredbi in št. uredbe:
____
- Zemljišþa, ki jih zajema raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, in razpolagalna pravica
nad temi zemljišþi (lastništvo, pogodba…):
____
____
____
____
III. USPOSOBLJENOST ZA IZVAJANJE RUDARSKE PRAVICE
- Podatki o kadrovski usposobljenosti za izvajanje rudarskih del (poklic, izkušnje, strokovna
usposobljenost):
____
____
____
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- Podatki o finanþnih pokazateljih izvajanja rudarske pravice (predvidena vrednost investicije,
naþin financiranja):
____
____
____
____
____
____
____

IV. IZJAVLJAM
(obkrožiti)
a) da v celoti sprejemam pogoje iz 3. þlena Uredbe št. 85/01 oziroma Uredbe št. 97/06
b) da bom nosil vse stroške v zvezi z rudarsko pravico
c) da bom pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predložil koncedentu dokazilo o povrnitvi
vloženih sredstev morebitnim dosedanjim vlagateljem
PRILAGAM:

Datum

žig

Firma oziroma ime prijavitelja,
ime zakonitega zastopnika,
podpis

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 430-53/2008/1
Ob-7640/08
Na podlagi določil Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 114/06
– ZUTPG, 59/07 – ZŠtip in 63/07 – popr.),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07, 58/08 – ZZdrS-E), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni
list RS, št. 37/04), Uredbe o posredovanju
podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de
minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08), Programa ukrepov aktivne
politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013
in Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne
politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008
(sprejet na 98. redni seji Vlade RS, 23. 11.
2006), Načrta izvedbe Programa ukrepov
aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in
2009 (sprejet na 169. redni seji Vlade RS,
15. 5. 2008), Pravilnika o izvajanju ukrepov
aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS,

št. 5/07), Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov ohranitve
delovnih mest
1. Naročnik / izvajalec: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5 (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet je subvencioniranje ohranitve
delovnih mest in usposabljanje zaposlenih
v posameznih ločenih obratih (enotah) delodajalca, kjer so delovna mesta ogrožena.
Vlagatelj lahko prijavi vlogo z več projekti.
Projekt pa predstavlja posamezno ločeno
enoto v težavah. Delodajalci, ki se prijavijo
na javni razpis, pripravijo projekt iz katerega
je razvidno:
– težave, s katerimi se poslovna enota
srečuje,
– število delovnih mest, ki jih bodo ohranili s pomočjo subvencij,

– vrste usposabljanj za pridobivanje novih veščin in znanj, ki jih bodo izvedli z zaposlenimi v teh enotah, s sredstvi, pridobljenimi na javnem razpisu,
– ukrepi »prijaznega podjetja«, ki jih bo
podjetje izvedlo na lastne stroške in ki bodo,
– pripomogli ohranitvi poslovanja ločene
enote in so usmerjeni na izboljšanje:
– organizacije dela,
– delovnega okolja,
– medsebojnih odnosov,
– izboljšanje delovnega in socialnega
položaja zaposlenih.
Financirani bodo projekti, ki bodo vsebinsko namenjeni:
– ohranitvi delovnih mest v posameznih
ločenih enotah za obdobje najmanj 1 leta,
– ohranitvi poslovanja posameznih ločenih enot za obdobje najmanj 2 let,
– usposabljanju delavcev, zaposlenih
v posameznih ločenih enotah podjetja,
– izdelavi programa ukrepov »prijaznega
podjetja«.
Projekti bodo sofinancirani s sredstvi
proračuna Republike Slovenije iz proračun-
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ske postavke 3595 Spodbude delodajalcem
za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje težje zaposljivih oseb.
3. Namen in cilji javnega razpisa
Namen razpisa je:
– preprečiti zapiranje delovnih mest in
izgube zaposlitev v posameznih ločenih
enotah podjetij,
– dvig usposobljenosti zaposlenih v posameznih ločenih enotah in izboljšanje njihovega položaja v podjetju in na trgu dela,
– promocija ukrepov delavcu »prijaznega podjetja« (socialna komponenta).
Cilj razpisa je:
– ohranitev predvidoma 500 delovnih
mest za obdobje najmanj 1 leta,
– ohranitev poslovanja v ločenih enotah
za obdobje najmanj 2 let,
– pridobiti primere dobre prakse ukrepov
»prijaznega podjetja«.
4. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo delodajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne ali fizične osebe, ki so registrirane v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah in delujejo na področju RS,
– podjetje in ločena enota delujeta na
naslednjih področjih dejavnosti Standardne
klasifikacije dejavnosti 2008 (v nadaljevanju:
SKD 2008):
– C (predelovalne dejavnosti),
– I (gostinstvo) in
– N (druge raznovrstne poslovne dejavnosti),
– ima ločene enote s specifičnimi kadrovskimi in/ali poslovnimi težavami, ki jih
je možno ločeno sanirati glede na druge
enote podjetja,
– da na dan prijave niso v stečajnem postopku, v postopku prenehanja, v postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– da v preteklosti v obdobju zadnjih 2 let
niso kršili sprejetih obveznosti iz naslova
prejetih sredstev za izvajanje aktivne politike
zaposlovanja,
– da v obdobju zadnjih 2 let niso huje ali
v večjem obsegu kršili obveznost do zaposlenih, ki izhajajo iz delovnopravne zakonodaje in kolektivnih pogodb.
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 ne opravljajo pridobitne dejavnosti;
– podjetja, ki poslujejo v dejavnosti oziroma sektorju:
– A 03 – Ribištvo in gojenje vodnih organizmov (Standardna klasifikacija dejavnosti, veljavna od 1. 1. 2008 v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 17/08 – v nadaljevanju SKD)),
– B 05 – Pridobivanje premoga (v
skladu s SKD),
– primarne proizvodnje kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti in
– podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni
list RS, št. 44/07 – ZPRPGDT-UPB2).
5. Posebni pogoji za prijavo:
Vlagatelji na ta javni razpis:
– za projekt, za katerega podajajo vlogo,
niso pridobili pomoči iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna,
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– prijavljajo projekt, ki se bo začel v letu
2008 in se bo zaključil najpozneje v letu
2010,
– bodo na prijavljeni enoti podjetja dejansko izvedli projekt v podporo ohranitvi
delovnih mest, usposabljanju zaposlenih,
ohranitvi dejavnosti enote in uvajali ukrepe
»prijaznega podjetja«.
Izjema za prvo alinejo se nanaša na delodajalce, ki so prejeli sredstva »de minimis«
državne pomoči. Natančnejša obrazložitev
je podana v 8. točki javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji.
6. Merila za izbor
Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za
kandidiranje, bo ocenila razpisna komisija
na osnovi naslednjih meril:

Merila za izbor vloge

Število točk

1. Indeks razvojne ogroženosti regije (veljavni Sklep
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za
programsko obdobje 2007–2013)

0–20 točk

2. Nadpovprečna stopnja brezposelnosti v občini, kjer
je sedež ločene enote (veljavni Sklep o območjih z višjo
stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji)

0–20 točk

3. Delež starejših od 45 let v strukturi zaposlenih ločenih
enotah

0–20 točk

4. Delež nizko izobraženih v strukturi zaposlenih v ločenih
enotah

0–20 točk

Maksimalno število točk

Na podlagi izvedenega ocenjevanja vlog
se bo pripravila prioritetna lista vlog.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena
glede na višino doseženih točk, prednost
pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk.
Pri pozitivno ocenjenih projektih, ki bodo
v točkovnem ocenjevanju dosegli enako število točk, bo razpisna komisija dala prednost
projektu, ki bo izkazal večje število točk po
zaporedju meril 4, 3, 2 ali 1.
Točkovanje meril za izbor je natančneje
obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
7. Izbirni postopek
Postopek izbire bo vodila razpisna komisija, ki jo bo s sklepom imenovala ministrica
za delo, družino in socialne zadeve.
Odpiranje vlog ne bo javno. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo razpisna komisija odpirala po vrstnem redu, kot
so prispele na navedeni naslov. Razpisna
komisija bo vse prispele vloge pregledala.
Vloga mora biti predložena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Razpisna komisija bo vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, pozvala, da te
dopolni v roku osmih dni pri čemer število
delovnih mest, ki se ohranjajo, ne more biti
predmet dopolnitve. Nepopolne vloge, ki
v postavljenem roku, ne bodo dopolnjene,
bodo s sklepom zavržene.
Ministrstvo ima pravico od vlagatelja
zahtevati dodatna pojasnila glede navedb
v vlogi in v primeru dvoma preveriti resničnost podatkov. Če se pri tem ugotovi nepravilnosti, se vloga lahko zavrne.
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8. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Za izvedbo javnega razpisa je za leto
2008 namenjenih skupaj 1.250.000,00 EUR
in za leto 2009 225.000,00 EUR, ki bodo
zagotovljena iz sredstev integralnega proračuna, ki so zagotovljena na proračunski
postavki ministrstva 3595 »Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest
in zaposlovanje težje zaposljivih oseb«.
Okvirna sredstva tega javnega razpisa
bodo izplačana na podlagi predloženih dokazil, opredeljenih v razpisni dokumentaciji
ter v plačilnih rokih v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2008 in 2009.
Sredstva za financiranje aktivnosti, dodeljena po tem javnem razpisu, predstavljajo
državno pomoč po pravilu državne pomoči
»de minimis«, št. priglasitve: M005-50228602008, dne 9. 9. 2008. Skupna pomoč »de
minimis« v skladu z Uredbo komisije (ES)
št. 1998/06 z dne 15. decembra 2006, dodeljena kateremu koli delodajalcu, ne sme
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih
treh proračunskih let. Zato se delodajalca ne
glede na izpolnjevanje pogojev javnega razpisa, ne izbere, kolikor je ta že pridobil najvišji
možni znesek dovoljene državne pomoči po
pravilu »de minimis«. Kolikor je delodajalec
v tekočem in v zadnjih dveh proračunskih
letih že pridobil določena sredstva po pravilu
»de minimis«, vendar omejitve še ni dosegel,
lahko pridobi le še razliko do skupne višine
200.000,00 EUR, oziroma 100.000,00 EUR
za podjetja, ki delujejo v C, I ali N področjih
dejavnosti SKD 2008.
9. Omejitve višine zaprošenih sredstev:
maksimalni znesek na posameznega vlagatelja, ne glede na število prijavljenih projektov, ne sme presegati 150.000,00 EUR
na podjetje.
10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: obdobje, za katerega so namenjena
razpisana proračunska sredstva, sta proračunski leti 2008 in 2009, zato se morajo dodeljena proračunska sredstva porabiti v letih
2008 in 2009 oziroma v plačilnih rokih, kot
jih določa veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS. Roki za predložitev končnega
in vmesnih poročil so določeni v pogodbi
o sofinanciranju projekta.
11. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo
v okviru javnega razpisa:
– subvencija za ohranitev delovnega mesta se dodeljuje v višini 2.500,00 EUR na
delovno mesto, z obvezo ohranitve delovnega mesta za obdobje najmanj 1 leta in
ohranitve delovanja ločene enote za obdobje najmanj 2 let,
– stroški usposabljanja zaposlenih v ločeni enoti se krijejo do 20.000,00 EUR na
ločeno enoto,
– stroški priprave projekta »Prijazno podjetje« se krijejo v višini največ do 5.000,00
EUR.
Subvencija za ohranitev delovnih mest
se delodajalcu izplača v enkratnem znesku
v 30 dneh od podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta.
Stroški usposabljanja in stroški priprave
projekta »Prijazno podjetje« se delodajalcu
izplačajo v roku 30 dni od potrditve popolnega vmesnega poročila s priloženimi dokazili.
Način poročanja in potrebna dokazila bodo
natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
12. Upravičene dejavnosti
Upravičene so dejavnosti, ki so neposredno vezane na projekt, ki ob hkratnem

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zagotavljanju ohranitve delovnih mest, prinašajo dodano vrednost in novo kakovost
poslovanju prijavljene ločene enote in položaju zaposlenih delavcev in so natančneje
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so tisti stroški, ki se
nanašajo neposredno na dejavnosti projekta, po naslednjih vrstah upravičenih stroškov:
– subvencija za ohranitev delovnega mesta v višini 2.500,00 EUR na delovno mesto,
z obvezo ohranitve delovnega mesta za obdobje najmanj 1 leta in ohranitve ločene
enote za obdobje najmanj 2 let,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev:
– stroški izvajalcev usposabljanj,
– stroški izdelave programa ukrepov
»prijaznega podjetja«.
Način poročanja in potrebna dokazila o upravičenih stroških bodo natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Obdobje upravičenosti stroškov:
upravičeni bodo le stroški, ki bodo nastali
od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta do zaključka projekta oziroma
najpozneje do 31. 10. 2009.
15. Vsebina vloge
Popolna vloga mora vsebovati vse predpisane obrazce iz razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani ministrstva.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo razpisna
komisija po elektronski pošti na naslov, ki ga
bodo vlagatelji navedli v vlogi, pozvala, da
jih dopolnijo najpozneje v 8 dneh od poziva
k dopolnitvi vloge.
16. Način prijave in razpisni rok
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
označena s polnim nazivom in naslovom
vlagatelja ter z vidno oznako: »Ne odpiraj
– vloga na Javni razpis za ohranitev delovnih mest«.
V primeru poziva na dopolnitev vloge
morajo biti le-te označene: »Ne odpiraj –
vloga na Javni razpis za ohranitev delovnih
mest-dopolnitev«.
Vloge se oddajo na naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za trg dela in zaposlovanje, Kotnikova
28, Ljubljana, v zaprti ovojnici osebno ali priporočeno po pošti. Rok za predložitev vlog
je 6. 10. 2008 do 10. ure. Vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno ali bodo neustrezno
opremljene, razpisna komisija ne bo obravnavala in se neodprte vrnejo vlagatelju.
Ministrstvo za vloge, poslane po pošti,
ne odgovarja.
Vlagatelj lahko z eno vlogo prijavi več
projektov.
17. Obveščanje vlagateljev o izboru
Ministrstvo bo vlagatelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 30 dneh od roka
za predložitev vlog na javni razpis. Hkrati
s sklepom o izbiri bodo izbrani vlagatelji
pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju
projekta. Če se vlagatelj v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev
in se sredstva lahko dodelijo naslednjemu
vlagatelju na prioritetni listi.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletni strani
ministrstva.
18. Pritožbe: zoper sklep ministrstva se
lahko vlagatelj pritoži v osmih dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo

biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
O pritožbi zoper sklep o izbranem vlagatelju
bo v 15 dneh od prejema s sklepom odločila
ministrica. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
19. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa s podrobnejšimi pojasnili in navodili za vlagatelje,
– prijavne obrazce,
– osnutek pogodbe o sofinanciranju projekta.
Razpisno dokumentacijo si zainteresirani vlagatelji lahko natisnejo s spletne strani
http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni_razpisi/javni_razpisi/. Na spletni strani ministrstva lahko vlagatelji najdejo
tudi vse druge podatke in navodila, povezane z izvedbo javnega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji
v razpisnem roku tudi brezplačno dvignejo
v tajništvu Direktorata za trg dela in zaposlovanje, Kotnikova 28, Ljubljana, nadstropje
VII. Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.
Potencialni vlagatelji so dolžni spremljati
spletno stran ministrstva, kjer bodo objavljene morebitne spremembe in novosti v zvezi
z javnim razpisom.
20. Posredovanje dodatnih informacij
o razpisu: vlagatelji lahko zahtevajo dodatna
pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
najkasneje 6 dni pred potekom roka za oddajo vlog. Zahteve morajo posredovati odgovorni osebi ministrstva na elektronski naslov:
vesna.miletic@gov.si. Odgovori na morebitne zahteve bodo objavljeni na spletni strani
ministrstva: http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni_razpisi/ v roku 5 dni.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-7591/08
Javni razpis
za sofinanciranje nakupa nove
tehnološke opreme v letu 2009
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je agent:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški
sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom
za gospodarstvo v vlogi posredniškega
telesa (predhodno soglasje, dokument št.
475-18/2008/7 z dne 9. 9. 2008).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na
podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07), Zakona
o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08),
Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 112/04, 11/07, 43/08), Poslovnega
in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2008
(sklep Vlade RS številka 47602-4/2008/3),
Splošnih pogojev poslovanja Sklada (26. 1.
2007), Sprememb in dopolnitev splošnih pogojev poslovanja Sklada (6. 5. 2008), Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 6.
2006 o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in
razveljavitvi uredbe ES) št. 1260/1999 (UL

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25), Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 5. 7. 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL L, št. 210 z dne
31. 7. 2006, str. 1), Uredbe Komisije (ES) št.
1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str.
1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 41/07), Dopolnjenega Programa
ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep
Vlade RS številka 31001-1/2007/13 z dne
15. 11. 2007, spremembe in dopolnitve:
sklep Vlade RS številka 31001-1/2007/17
z dne 3. 7. 2008) in priglašene sheme državne pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za
obdobje 2007–2013, regionalna pomoč« (št.
priglasitve BE05-5715334-2007, trajanje pomoči od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013 oziroma
za čas veljavnosti uredbe Komisije (ES) št.
1628/2006 z dne 24. 10. 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe), v okviru ukrepa 3.2.2. Spodbujanje tehnoloških investicij, Proračuna Republike Slovenije za leto
2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.
114/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07 in 61/08), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJP,
14/07 – ZSPDPO), Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (CCI 2007SI161PO001) v okviru izvajanja 1. razvojne
prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost – prednostna usmeritev: 1.2
Spodbujanje podjetništva ter pogodbe št.
SPS-08-6927,6965-MO o financiranju in izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009
okviru prednostne usmeritve 1.2. Spodbujanje podjetništva Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013 (sklenjene med Javnim
skladom Republike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarstvo).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove
tehnološke opreme.
Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja v investicijska vlaganja za pro
izvodnjo/izvajanje novih ali temeljito izboljšanih proizvodov/storitev ali procesov, kar
se bo odražalo v večji konkurenčnosti podjetij merjeno z večjo rastjo in produktivnostjo
ter konkurenčnejšem nastopu na trgu ter
večji dodani vrednosti na zaposlenega.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala
in srednje velika podjetja (v nadaljevanju
MSP, ki so organizirana kot gospodarske

družbe ali samostojni podjetniki posamezniki) z najmanj 1 in največ 249 zaposlenimi,
razen če podjetje ni izključeno iz sodelovanja na javnem razpisu na osnovi omejitev,
ki so navedene v nadaljevanju tega javnega
razpisa.
V skupino srednje velikih podjetij sodijo
za potrebe tega javnega razpisa podjetja,
ki imajo na podlagi računovodskih izkazov
z dne 31. 12. 2007 najmanj 1 zaposlenega
in manj kakor 250 zaposlenih in imajo letni
promet, ki ne presega 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
43 milijonov EUR.
V skupino malih podjetij sodijo za potrebe tega javnega razpisa podjetja, ki imajo na
podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12.
2007 najmanj 1 zaposlenega in manj kakor
50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
V skupino mikro podjetij sodijo za potrebe tega javnega razpisa podjetja, ki imajo na
podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12.
2007 najmanj 1 zaposlenega ter največ 9
zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona
EUR.
Ostala določila opredelitve MSP (razen
že zgoraj navedena določila glede št. zaposlenih) so skladna z opredelitvijo MSP iz
Priporočila Komisije št. 2003/361/ES z dne
6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih
in srednje velikih podjetij, UL L 124, 20. 5.
2003, str. 36. Neuraden izvleček iz Priporočila Komisije 2003/361/ES v slovenskem
jeziku najdete na spletni strani http://www.
podjetniskisklad.si/index.php?id=109.
Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priporočila Komisije št.
2003/361/ES, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana
podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih
izkazov in drugih podatkov podjetja ali na
podlagi konsolidiranih zaključnih računov
podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo.
Podatkom se prištejejo podatki za vsako
partnersko podjetje zadevnega podjetja, ki
se z vidika lastniške verige nahaja neposredno nad ali pod zadevnim podjetjem itn.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07):
– 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,

V primeru samostojnih podjetnikov posameznikov nosilci dejavnosti - lastniki niso vključeni v število zaposlenih.
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– skupina 16.1 – Žaganje, skobljanje
in impregniranje lesa,
– sektor ladjedelništva (razred 30.11
– Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij),
– sektor sintetičnih vlaken.
– lahko sodelujejo na javnem razpisu za
ukrep 312 – podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/;
na navedenem javnem razpisu za ukrep 312
lahko sodelujejo mikro podjetja, ki imajo sedež in delujejo izven naseljih s statusom
mesta (skladno s Sklepom Državnega zbora
Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu
s predpisi, veljavnimi v času podelitve (Uradni list RS, št. 22/00) in Sklepom o podelitvi
statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 121/05) ter se investicija
nanaša na opravljanje naslednjih dejavnosti, razvrščenih v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07 in 17/08):
– področje C – Predelovalne dejavnosti; naslednji oddelki, skupine ali razredi:
– 28.21, 28.3, 28.93, 31, 32.91 in
umetno kovaštvo,
– kolikor uporabljajo vsaj 50% kmetijskih ali gozdarskih surovin tudi: 13, 14.1,
14.3, 15, 16 (razen 16.1), 17 in 21.2,
– področje D – Oskrba z električno
energijo, plinom in vodo,
– oddelek 55 – Gostinske nastanitvene
dejavnosti,
– oddelek 75 – Veterinarstvo,
– področje P – Izobraževanje; naslednja razreda: 85.10 in 85.59,
– področje Q – Zdravstvo in socialno
varstvo; naslednja oddelka: 87 in 88,
– podrazred 96.090 – Čuvanje, oskrba
in nega hišnih živali),
– so v težavah – skladno z opredelitvijo
2. člena Zakona o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2 – uradno prečiščeno
besedilo, Uradni list RS, št. 44/07) je podjetje v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodskih izkazih,
– ali je podjetje v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije),
– so za iste račune pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna,
– so podpisala pogodbo o sofinanciranju
na javnem razpisu za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke
opreme v letu 2007/2008 (Uradni list RS, št.
81/07) ali javnem razpisu za sofinanciranje
nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008
za mikro, mala in srednje velika podjetja
z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi (Uradni
list RS, št. 23/08), ker še ne dosegajo merljivih ekonomskih učinkov v letnih bilancah za
leto 2008 na podlagi odobrenega sofinanciranja po navedenih javnih razpisih,
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– imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– so navedena v seznamu podjetij, na
podlagi Sklepa 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, 29/08 in 55/08),
– so v preteklem obdobju 3 let, od objave predmetnega javnega razpisa, že dobila
državno pomoč in niso izpolnila finančnih
obveznosti do Sklada.
Pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičencev oziroma udeležencev (med katere
sodijo tudi MSP, kot so opredeljena za potrebe tega razpisa) podrobneje določa Uredba
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 41/07).
4.2. Pogoji za dodelitev nepovratnih
sredstev (neposredne subvencije)
Nepovratna sredstva se odobrijo za
upravičene stroške investicije, nastale po
datumu izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme do
5. 9. 2009.
Vsi dogodki, povezani z izvedbo investicije (zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev
pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih
računov, izdaja računov), se morajo izvršiti
po datumu izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme. V nasprotnem primeru celoten projekt
ne bo upravičen do pomoči.
Prav tako mora podjetje izkazovati ekonomsko in pravno lastništvo predmeta investicije. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije investicije z leasingom
ni dovoljeno.
Izbor upravičencev do sofinanciranja se
izvede preko javnega razpisa.
Višina sofinanciranja:
– za mikro in mala podjetja:
– zgornja vrednost upravičenih stroškov začetne investicije znaša do 50 milijonov EUR, spodnja vrednost upravičenih
stroškov znaša 70.000 EUR, za vrednost
upravičenih stroškov se upoštevajo neto
zneski brez DDV,
– za mikro in mala podjetja je maksimalna upoštevana vrednost upravičenih
stroškov začetne investicije za sofinanciranje 400.000 EUR,
– višina sofinanciranja je 50% (30%
osnova + 20% za mikro in mala podjetja)
upravičenih stroškov začetne investicije za
sofinanciranje,
– podjetje mora zagotavljati vsaj 50%
virov, ki ne vključujejo državne pomoči,
– minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je
35.000 EUR; maksimalna odobrena višina
sofinanciranja je 200.000 EUR.
– za srednje velika podjetja:
– zgornja vrednost upravičenih stroškov začetne investicije znaša do 50 milijonov EUR, spodnja vrednost upravičenih
stroškov znaša 70.000 EUR, za vrednost
upravičenih stroškov se upoštevajo neto
zneski brez DDV,
– za srednje velika podjetja je maksimalna upoštevana vrednost upravičenih
stroškov začetne investicije za sofinanciranje 500.000 EUR,
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– višina sofinanciranja je 40% (30%
osnova + 10% za srednje velika podjetja)
upravičenih stroškov začetne investicije za
sofinanciranje,
– podjetje mora zagotavljati vsaj 60%
virov, ki ne vključujejo državne pomoči,
– minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je
28.000 EUR; maksimalna odobrena višina
sofinanciranja je 200.000 EUR.
– za mikro, mala in srednje velika podjetja iz sektorja transporta velja:
– zgornja vrednost upravičenih stroškov začetne investicije znaša do 50 milijonov EUR, spodnja vrednost upravičenih
stroškov znaša 70.000 EUR, za vrednost
upravičenih stroškov se upoštevajo neto
zneski brez DDV,
– za mikro, mala in srednje velika
podjetja iz sektorja transporta je maksimalna upoštevana vrednost upravičenih stroškov začetne investicije za sofinanciranje
316.666,67 EUR,
– višina sofinanciranja je 30% upravičenih stroškov začetne investicije za sofinanciranje,
– podjetje mora zagotavljati vsaj 70%
virov, ki ne vključujejo državne pomoči,
– minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je
21.000 EUR; maksimalna odobrena višina
sofinanciranja je 95.000 EUR.
Seštevek presežnih upravičenih stroškov
začetne investicije in upravičenih stroškov
začetne investicije za sofinanciranje predstavlja upravičene stroške začetne investicije.
Upravičenec za upravičene stroške potrjenega projekta ne sme pridobiti nikakršnih
drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve
dvojnega financiranja potrjenega projekta iz
različnih javnih virov, Sklad prekine izplačevanje sredstev in/ali odstopi od pogodbe
ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti vključno z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila. Takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči
sodelovanje na javnih razpisih Sklada oziroma Ministrstva za gospodarstvo za obdobje 5 let.
Projekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– predmet investicije je dovoljeno kupiti od tretjih oseb po tržnih pogojih; tretja
oseba ne sme biti več kot 25% povezana
s podjetjem – upravičencem; lastniški delež
ali glasovalne pravice morajo biti manjše
od 25%,
– zagotoviti najmanj ohranitev števila zaposlenih od 31. 8. 2008 do zadnjega delovnega dne v mesecu pred oddajo zahtevka
za sofinanciranje in povečanje števila zaposlenih od 31. 8. 2008 do 31. 12. 2009 za
najmanj 1 delavca,
– izboljšati tehnološko opremljenost in
delovne pogoje poslovanja z vidika povečanja prihodka podjetja in/ali dobička podjetja
in/ali dodane vrednosti podjetja,
– iz predložene finančne konstrukcije
mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.
Finančna konstrukcija naložbe je zaprta, če
so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje
finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, ter
premostitvena sredstva za del pričakovanih
sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov,
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– investicija mora biti zaključena najkasneje do 5. 9. 2009,
– predmet investicije mora biti vključen
v aktivo podjetja in se obravnavati kot sredstvo, ki se amortizira,
– realizirati investicijo v RS.
V skladu s Smernicami o državni regionalni pomoči za 2007–2013 (2006/C 54/08)
z dne 4. 3. 2006 (v nadaljevanju: Smernice)
je potrebno zagotoviti, da ima regionalna
pomoč resničen spodbujevalni učinek za naložbe, ki drugače ne bi bile izvedene v območjih, ki prejemajo pomoč. Zato je lahko
pomoč dodeljena, če je upravičenec predložil vlogo za pomoč in je nato Sklad pred začetkom dela na projektu le tega pisno potrdil
s sklepom o odobritvi sofinanciranja nakupa
nove tehnološke opreme. Če se delo začne,
preden so izpolnjeni pogoji iz tega odstavka,
celoten projekt ne bo upravičen do pomoči.
Dopolnilno financiranje, skladno z drugim odstavkom 34. člena Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006, ni predvideno.
Sklad bo posameznemu podjetju na
osnovi tega javnega razpisa sofinanciral
največ en investicijski projekt.
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006.
5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne
z nameni javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Naziv merila
Uvajanje sodobne tehnologije v povezavi
z novimi ali temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami
Dodana vrednost na zaposlenega
(povprečje let 2007 in 2011)
Inovativnost v povezavi z operacijo
Vpliv projekta na konkurenčnost podjetja
Tržna naravnanost v povezavi
z novim projektom
Število s projektom ustvarjenih
novih zaposlitev v podjetju
Neposredna prodaja izven trga Republike Slovenije
(povprečje let 2007 in 2011)
Vpliv investicije na okolje
Skupaj

Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Metodologija ocenjevanja prispelih vlog
in merila so določena skladno z Zakonom
o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni
list RS, št. 102/07).
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru podjetje, ki je pridobilo manj
kot 60 točk, ne more pridobiti neposredne
subvencije.
Komisija za dodelitev sredstev pripravi
predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga
poda Upravi Sklada za sprejetje odločitve
oziroma sklepa o odobritvi sofinanciranja

Maksimalno
število točk
25
20
10
10
10
10
10
5
100
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nakupa nove tehnološke opreme. Na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja nakupa
nove tehnološke opreme prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko 4.2. (Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko 7. (Upravičeni
stroški začetne investicije) tega razpisa.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk presega razpoložljiva
sredstva, bodo sredstva razdeljena glede
na višino doseženih točk – prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli projekti z višjim
številom točk.
V primeru enakega števila točk imajo
prednost podjetja, ki so pridobila več točk
pri merilu dodana vrednost na zaposlenega
(povprečje let 2007 in 2011), nato uvajanje
sodobne tehnologije v povezavi z novimi ali
temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami,
nato inovativnost v povezavi z operacijo,
nato vpliv projekta na konkurenčnost podjetja, nato neposredna prodaja izven trga
Republike Slovenije (povprečje let 2007 in
2011), nato tržna naravnanost v povezavi
z novim projektom in v dodatnem primeru
še pri merilu število s projektom ustvarjenih
novih zaposlitev v podjetju.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis
za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij
in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve_1.2 Spodbujanje podjetništva.
Okvirna višina nepovratnih sredstev v letu
2009 po tem razpisu znaša 18.780.000,00
EUR, in sicer:
– 15.963.000,00 EUR – namenska sredstva EU – ESRR,
– 2.817.000,00 EUR – slovenska udeležba.
Sredstva prispevata Republika Slovenija
v 15% deležu in Evropski sklad za regionalni
razvoj v 85% deležu.
7. Upravičeni stroški začetne investicije
Pojem začetne investicije pomeni vlaganje v osnovna sredstva pri postavitvi novega
obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku
dejavnosti, ki pomeni uvedbo novega oziroma temeljito spremembo obstoječega pro
izvoda/storitve oziroma proizvodnega/storitvenega procesa v obstoječem obratu. Nadomestne investicije niso dovoljene.
Upravičeni stroški so stroški:
– materialnih investicij (v višini minimalno 30.000 EUR), in sicer stroški nakupa:
– novih strojev,
– nove strojne opreme
(vključno s stroški, povezanimi z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces
(to so stroški transporta in montaže strojev/opreme, ki je predmet sofinanciranja), ki
se smatrajo kot upravičen strošek, kolikor so
stroški transporta in montaže strojev/opreme v tehnološki proces sestavni del računa
nakupa strojev/opreme (ne glede na to, ali
so navedeni eksplicitno ali ne) in kolikor
transport in montažo izvede prodajalec, pri
katerem so bili stroji/oprema kupljeni. Stroški transporta in montaže strojev/opreme
v tehnološki proces so tudi upravičeni, če so
prikazani na ločenem računu, če transport in
montažo izvede prodajalec, pri katerem so
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bili stroji/oprema kupljeni. Stroški transporta
in montaže strojev/opreme niso upravičen
strošek, kadar montažo in transport ne izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni, temveč zunanji sodelavec ali
druga oseba) in
– nematerialnih investicij, in sicer stroški
nakupa:
– nove programske opreme do največ
40.000 EUR,
ki predstavljajo smiselno zaokroženo
tehnološko celoto in so povezani z novimi
proizvodi/storitvami oziroma temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami z večjo dodano
vrednostjo ali z bistvenimi spremembami
proizvodnega procesa v obstoječem obratu
na tehnološkem področju.
Za nove stroje se upoštevajo vsi stroji
izdelani vsaj v letu 2008 (razvidno iz tovarniških tablic proizvajalcev). Razstavni stroji, stroji namenjeni testiranju, sejemskim in
drugim prireditvam ne spadajo med upravičene stroške investicije. Prav tako med
upravičene stroške investicije ne spadajo
merilna oprema, manjši premični stroji in
naprave, katerih vrednost posamezne enote ne dosega 10.000 EUR ter pripomočki,
orodja in poslovni informacijski sistemi.
Med upravičene stroške ne spadajo
naložbe v zemljišča, zgradbe, opremo poslovnih in proizvodnih prostorov, pisarniško
opremo, ostale nematerialne investicije in
cestno prevoznih sredstev, stroški transportnih sredstev in transportne opreme ter
stroški usposabljanja in izobraževanja. Med
upravičene stroške tudi ne spada DDV.
Kolikor bo Sklad ugotovil, da so v vlogi med upravičenimi stroški navedeni neupravičeni stroški in/ali stroški, ki ne bodo
predstavljali zaključene tehnološke celote,
lahko vlogo kot neustrezno zavrne oziroma
te stroške izloči in pozove vlagatelja k predložitvi izjave, da je kljub izločitvi neupravičenih stroškov iz sofinanciranja, finančna
konstrukcija naložbe zaprta.
Preračunane vrednosti, prikazane in upoštevane v finančnih preglednicah, morajo biti
zaokrožene na dve decimalki natančno.
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov se upošteva shema državnih pomoči »Program ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, regionalna pomoč« (št.
priglasitve BE05-5715334-2007, trajanje
pomoči od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013) in
Navodila organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007–
2013 (ki so objavljena na spletni strani:
http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/).
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena odobrena sredstva
Nepovratna sredstva se odobrijo za
upravičene stroške investicije nastale po
datumu izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme do
5. 9. 2009.
Upravičenec mora poslati zahtevek za
sofinanciranje najkasneje do 5. 9. 2009.
Zahtevku za sofinanciranje mora priložiti:
– končno poročilo z izjavo o zaključenem investicijskem projektu (investicijski
projekt je zaključen, ko je predmet sofinanciranja v celoti plačan in dobavljen ter
usposobljen za izvajanje funkcij, ki jim je
namenjen),
– seznam računov za upravičene in neupravičene stroške investicije,
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– dokazila o upravičenih in neupravičenih stroških, skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2007–2013:
– vse izvode originalnih računov za
celotno vrednost investicije, ki se glasijo na
upravičenca,
– potrdila-dokazila o plačilu računov
z razvidnim sklicem na račun (v primeru, da
na dokazilu o plačilu računa ni razvidnega
sklica na račun, se priloži izjava dobavitelja
opreme o plačilu celotnega računa),
– izjavo upravičenca o številu zaposlenih
na zadnji delovni dan v mesecu pred oddajo zahtevka za sofinanciranje, podpisano
s strani odgovorne osebe upravičenca.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU in slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva so zagotovljena v okviru Proračuna RS za leto 2009, na proračunskih
postavkah:
– 6927 – Spodbujanje podjetništva –
07-13 – EU,
– 6965 – Spodbujanje podjetništva –
07-13 – slovenska udeležba.
Sredstva prispevata Republika Slovenija
v 15% deležu in Evropski sklad za regionalni
razvoj v 85% deležu.
10. Delež prispevka EU v celotnih javnih
izdatkih: delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%.
11. Roki za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je 17. 10. 2008.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti starejši od datuma roka.
Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se
za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan
oddaje na pošto.
V primeru neposredne predložitve vloge
se upošteva datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
se kot prepozne zavržejo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga
v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot
nepopolna zavrže.
12. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
13. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge. Uprava Sklada bo o njih s sklepom odločila najkasneje v 60 dneh od roka za predložitev
vlog.
Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 15 dni od odločitve Uprave Sklada, posredovala vlagateljem sklep
o odobritvi ali neodobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme. Hkrati bo
upravičence pozvala k podpisu pogodbe
o sofinanciranju.
Če se upravičenec v roku 8 delovnih
dni od prejema poziva nanj ne odzove, se
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.

Skladno z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013 (ki so objavljena na spletni strani: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007)2013/ bo upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo
upravičenca, ime operacije in znesek javnih
virov financiranja operacije ter bo objavljen
na spletni strani Sklada.
Na podlagi 34. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo zoper sklep
o odobritvi oziroma neodobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme ni
možno vložiti pritožbe na Sklad. Možno je
sprožiti upravni spor na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za
ocenjevanje projektov s točkovnikom, vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, vzorec pogodbe o sofinanciranju, zahtevek za
sofinanciranje s prilogami.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor,
v pisarni št. 1, pri svetovalcu 3 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe,
vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na
spletni strani www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na tel.
02/234-12-52 (Marjana Šipek), 02/234-12-72
(mag. Manfred Lepej), 02/234-12-45 (Jožef
Babič), 02/234-12-74 (Bojana Mikeln) in
02/234-12-64 (mag. Boštjan Vidovič) ali na
e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
15. Vsebina vloge:
1. Prijavni list za sofinanciranje (spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu www.
podjetniskisklad.si/index.php?id=226 obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega
obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista ter
samoocenitev vloge. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom in žigom ter ga predložite
v vlogi. Pred tiskanjem spletnega obrazca je
potrebno le tega potrditi!).
2. Poslovni načrt, ki zajema analizo
poslovanja za leto 2006 in 2007 ter bodoče
poslovanje najmanj do leta 2011. Za investicije, ki presegajo 500.000 EUR, je potrebno priložiti še investicijski program izdelan
v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06).
3. Bonitetna dokazila (datum izdaje
bonitetnega dokazila ne sme biti starejše
od 30 dni glede na datum oddaje vloge):
a) za gospodarske družbe: BON-1/P
(AJPES),
b) za
samostojne
podjetnike:
BON-1/SP (AJPES) in potrdilo o plačanih
davkih od pristojne davčne izpostave.
4. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na dan 31. 8. 2008, podpisana s strani
odgovorne osebe vlagatelja.
5. Seznam stroškov operacije (investicije) (priloga 5) s priloženimi predračuni,
ponudbami in obrazložitvijo izbora opreme
in ponudnika opreme. V seznamu morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi
predračuni in ponudbe z bruto (z DDV) in
neto vrednostmi (brez DDV) in kumulativnim
seštevkom. Priloga 5 je v prilogi spletnega
obrazca Prijavni list za sofinanciranje. Najde-
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te ga na naslovu www.podjetniskisklad.si/index.php?id=226. Priložene listine so osnova
za ocenjevanje in končno izvedbo investicije.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 in predložena v pisni
obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega
obrazca prijavnega lista morata biti enaki.
V primeru razlik med posredovano elektronsko obliko in oddano natisnjeno obliko se
bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega
lista, ki mora biti izpolnjena preko spletnega obrazca, natisne pa se šele po potrditvi
obrazca!
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo in na podatke
potrebne za oceno vloge po merilih javnega
razpisa.
16. Oddaja vlog
Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega
podjetniškega sklada. Vlogo za sofinanciranje pošljite na naslov: Slovenski podjetniški
sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za subvencijo
- P4«.
Primer:
izpolni
vlagatelj/vlagateljica
Janez Novak
Kotnikova ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenski
podjetniški sklad
Trubarjeva 11
NE ODPIRAJ
VLOGA ZA
SUBVENCIJO - P4

2000 Maribor

Neposredna predložitev vlog na sedežu
Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna
vsak delovni dan v pisarni št. 01 – (Sonja
Horvat) med 9. in 15. uro.
17. Ostale zahteve
Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo
morali:
– upoštevati zahteve glede informiranja
in obveščanja javnosti, kakor to narekuje 9.
člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006),
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, v skladu z veljavnimi predpisi, najmanj do 31. 12. 2020, za potrebe bodočih
preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko
podaljša Sklad,
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z investicijo vsem organom, ki
so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa,
– podjetje mora upoštevati omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom
Uredbe 1083/2006 ES in ohraniti predmet
investicije v območju regije in v podjetju vsaj

pet let po zaključku investicijskega projekta
za isti namen. Predmet investicije torej ne
sme biti prodan, oddan v najem ali leasing
tretjim osebam najmanj v obdobju petih let
po zaključku investicijskega projekta,
– pri izvajanju projektov smiselno zadostiti naslednjim pogojem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
Ostale zahteve so podrobneje določene
v razpisni dokumentaciji.
Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo
Ob-7446/08
Na podlagi Pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 118/04), Pravilnika
o spremembah pravilnika o štipendiranju
(Uradni list RS, št. 71/08) in Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2008
(Uradni list RS, št. 125/07) objavlja Mestna
občina Koper
javni razpis
za dodelitev štipendij nadarjenim
študentom za študijsko leto 2008/2009
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
štipendij nadarjenim študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v študijskem
letu 2008/2009, in sicer:
– 2 štipendiji za študij v tujini;
– 3 štipendije za študij v Republiki Sloveniji.
2. Pravico do štipendije lahko uveljavljajo
študenti dodiplomskega in podiplomskega
študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da dosegajo najmanj prav dober učni
uspeh v zadnjem šolskem letu oziroma
povprečno oceno vseh opravljenih izpitov
najmanj 8 v preteklem oziroma zadnjem študijskem letu;
– da so vsestransko dejavni, se odlikujejo z visoko sposobnostjo in ustvarjalnostjo
ter dosegajo vidne rezultate na izvenšolskih
področjih;
– da študentje ob vpisu v prvi letnik niso
starejši od 21 let, študentje podiplomskega
študija pa ne starejši od 28 let;
– da so državljani Republike Slovenije;
– da imajo najmanj tri leta stalno prebivališče v Mestni občini Koper;
– da mesečni bruto dohodek na družinskega člana ne presega 80% povprečne
bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu;
– 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 in nimajo
druge štipendije.
Študenti višjih letnikov, ki študirajo v tujini morajo dosegati ocene, ki so primerljive
z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji.
Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi
študentom, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prve

Št.

88 / 12. 9. 2008 /

Stran

3095

alinee, če na posameznem področju dosegajo izjemne rezultate primerljive v evropskem in svetovnem prostoru ter so ti nad rezultati tistih, ki pogoje iz prve alinee prvega
odstavka tega člena izpolnjujejo.
3. Prijavi za dodelitev štipendije na
obrazcu ''Vloga za dodelitev štipendije za
študijsko leto 2008/2009'', ki ga dobite na
spletnih straneh Mestne občine Koper –
www.koper.si ali osebno dvignete v glavni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
pritličje, mora vlagatelj priložiti:
– dokazilo o vpisu v študijskem letu
2008/2009;
– dokazilo o učnem oziroma študijskem
uspehu zadnjega letnika izobraževanja;
– dokazila o posebni nadarjenosti (potrdila o izjemnih dosežkih s tekmovanj, bibliografija objavljenih del, potrdila o sodelovanju
pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, dokazila o priznanjih in
nagradah pridobljenih na občinskem, regijskem, državnem ali na mednarodnih tekmovanjih). Upoštevajo se potrdila in dokazila,
ki so bila pridobljena v zadnjih dveh šolskih
oziroma študijskih letih;
– izjavo, da je kandidat državljan RS;
– izjavo, da ima kandidat stalno prebivališče v Mestni občini Koper več kot tri leta;
– življenjepis;
– kopije odločb o odmeri dohodnine družinskih članov kandidatove družine oziroma
oseb, ki živijo s kandidatom v skupnem gospodinjstvu;
– potrdilo o družinskih članih, ki ga izda
Upravna enota Koper;
– podpisano izjavo kandidata, da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila
za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti,
nima statusa zasebnika ali samostojnega
podjetnika in nima druge štipendije v Republiki Sloveniji.
4. Pri dodeljevanju štipendije se upošteva naslednja merila:
– uspeh na maturi, poklicni maturi ali pri
zaključnem izpitu oziroma višja povprečna
ocena kandidata in boljši dosežki na drugih
(izvenšolskih) področjih delovanja in
– druga merila v skladu s Pravilnikom
o štipendiranju.
5. Rok za oddajo prijave
Prijava na razpis mora biti oddana na
obrazcu: ''Vloga za dodelitev štipendije za
študijsko leto 2008/2009''. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v vlogi.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 13. oktobra 2008 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času
uradnih ur.
Prijava mora biti pravilno označena, in
sicer mora biti v spodnjem desnem kotu
zapis: ''Ne odpiraj – Vloga za dodelitev
štipendije 2008/2009 št. 410-172/2008.''
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden
vlagatelj.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo popolne in pravočasne.
6. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 14 dni od izteka
roka za oddajo prijav.
Medsebojna razmerja med Mestno občino Koper in izbranim kandidatom bodo
urejena s pogodbo o štipendiranju.
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Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, Mirjam Lemut, tel. 05/664-62-39 ali
e-mail: mirjam.lemut@koper.si.
Mestna občina Koper
Št. 330-0016/2008
Ob-7547/08
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 119/07), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07), Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v občini Sevnica za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 57/07) ter na
podlagi mnenja Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano o skladnosti sheme državne pomoči »Finančna sredstva za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Sevnici«, št. priglasitve: K-BE017-5883008-2007 z dne 14. 6.
2007 ter na podlagi mnenja Ministrstva za finance o shemi »de minimis« pomoči »Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Sevnica«, št. priglasitve:
M002-5883008-2007 z dne 19. 6. 2007, Občina Sevnica objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja
v Občini Sevnica
za leto 2008 – jesenski del
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa: Občina
Sevnica (v nadaljevanju: občina) razpisuje
nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja za leto 2008, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.
III. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2008. Okvirna višina sredstev 56.520
EUR.
Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku):
Skupinske izjeme
za kmetijstvo
1. Pomoč za plačilo
zavarovalnih premij (10.
člen pravilnika)
2. Zagotavljanje tehnične
podpore kmetijskemu
sektorju (12. člen pravilnika)
Pomoči de minimis
3. Pokrivanje operativnih
stroškov transporta iz
odročnih krajev (16. člen)
Druge vrste pomoči
4. Štipendiranje bodočih
prevzemnikov kmetij
(19. člen)

Višina
sredstev
27.800 EUR
4.000 EUR

8.400 EUR

16.320 EUR

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občne
Sevnica za leto 2008.
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
2. Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
3. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju
v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
4. Če se upravičenec v skladu s predpisi
o javnih naročilih šteje za naročnika, mora
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z zakonom
o javnih naročilih.
5. MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
6. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
pravilnika mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in
pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
7. Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet
podpore.
8. Upravičencu se ne dodelijo pomoči
za: plačilo raznih taks, prispevkov, stroškov
poslovanja, bančnih stroškov in garancij,
stroškov zavarovanj, investicij v prostore
v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in
naložbe izven območja občine.
9. Upravičenec mora predložiti izjavo
o prejetih sredstvih za isti namen oziroma
izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz
drugih javnih sredstev (državnih ali EU).
10. Vloge bodo obravnavane tudi na
podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju
tega razpisa.
11. Državne pomoči se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot pomoči de
minimis. Enako velja tudi za pomoči de minimis, ki se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot druge državne pomoči.
12. V zvezi z istimi upravičenimi stroški
se pomoč ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo
presežena največja dovoljena intenzivnost
pomoči, določena z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006.
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški
Skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Okvirna višina razpisanih sredstev
je 27.800 EUR (proračunska postavka
11404).
Predmet ukrepa
Namen ukrepa je, da se z doplačilom
zavarovalnih premij zmanjša tveganje za
zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami, kot so spomladanska
pozeba, toča, vihar, poplave ter živali v primeru bolezni.
Upravičeni stroški
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:
– zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom
strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele,
viharjem in poplavami,

– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Pomoč se ne odobri za:
– tiste deleže pomoči, ki jih z Uredbo
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga
vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijska gospodarstva, ki imajo površine, katere predmet so zavarovanja, izven
območja Občine Sevnica.
Bruto intenzivnost pomoči:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne
premije.
Upravičenci so
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje so mala in srednje velika podjetja
oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in
imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za
tekoče leto.
Splošni pogoji upravičenosti:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– pogoji, v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto (za
leto 2008: Uradni list RS, št. 110/07),
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– kopija zadnjega računalniškega izpisa
subvencijskih obrazcev,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2008.
2. Zagotavljanje tehnične podpore
Okvirna višina razpisanih sredstev je
4.000 EUR (proračunska postavka 11409)
Predmet podpore in višina za zagotavljanje tehnične podpore po sklopih je:
– izobraževanje, usposabljanje kmetov in članov njihovih družin 4.000 EUR na
temo: Smernice dobre higienske prakse za
predelavo grozdja v vino.
Splošni pogoji upravičenosti:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči
idr.),
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine
ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Pomoč se ne odobri za:
– že zaključene aktivnosti,
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– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja
občine,
– aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– stroške storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
Upravičeni stroški so:
(1) Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in delavcem na
kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli
za kritje: stroškov organiziranja programov
usposabljanja.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se lahko krije do 100% upravičenih stroškov v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine.
Upravičenci:
– ustrezno registrirane organizacije, ki
opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine.
Dodatni pogoji pri prijavi upravičencev
za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih
družin:
– sedež obratovalnice oziroma podjetja
(ustrezno registrirane organizacije) ali poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica,
– zgoraj navedeni upravičenci morajo
svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica,
– pri zahtevku mora biti priložen spisek
udeležencev svetovanja.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
Pomoči de minimis
3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Okvirna višina razpisanih sredstev je
8.400 EUR (proračunska postavka 11403).
Cilji ukrepa so:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.
Predmet podpore je:
– financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Splošni pogoji upravičenosti so:
– upravičenec/izvajalec transporta mora
predložiti dokazilo o opravljenih tovornih
transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih odročnih prog
z navedbo razdalj in številom prevozov letno
in zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih, oddaljenih
več kot štiri kilometre od sofinanciranega
kraja do končne lokacije.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
Območja oziroma prevozi iz krajev, ki
so upravičena do podpore (odročna obmo-

čja): Arto, Krajna Brda, Razbor, Leskovec
pri Šentjanžu, Jablanica, Vrh pri Boštanju,
Žirovnica, Radež, Zabukovje, Podgorica,
Podgorje, Vranje, Žurkov dol, Prešna Loka,
Koludrje, Šentjanž, Kal pri Šentjanžu, Polje pri Tržišču, Brezje pri Krmelju, Spodnje
Mladetiče, Hinje, Kladje pri Krmelju, Kladje
pri Šentjanžu, Zgornje Mladetiče, Kamenica, Podboršt, Mala Hubajnica, Dolnje Orle,
Rogačice, Češnjice, Telče, Zgornje Vodale,
Pavla vas, Malkovec, Krsinji vrh, Velika Hubajnica, Zavratec, Mrzla Planina.
Upravičenci so:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti tovornega transporta.
Dodatni pogoji:
– prijavijo se lahko subjekti, ki so registrirani za opravljanje kmetijske dejavnosti
(Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva KMG – MID),
– sedež obratovalnice oziroma podjetja
in poslovni prostori morajo biti na območju
Občine Sevnica,
– zgoraj navedeni upravičenci morajo
svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica,
– računi oziroma dokazila stroškov za
katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2008 dalje.
– Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne
sme presegati 100.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza predmetu
ukrepa.
Druge vrste pomoči
4. Štipendiranje bodočih prevzemnikov
kmetij
Okvirna višina razpisanih sredstev
je 16.320 EUR (proračunska postavka
11412).
Predmet podpore
Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja
novih znanj in novih tehnologij kmetijske pro
izvodnje in podporo mladim prevzemnikom
kmetij. Finančna pomoč pri izobraževanju
rednih dijakov, študentov kmetijskih strok
iz Občine Sevnica, ki bodo po končanem
šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot
njeni bodoči prevzemniki kmetij.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec ima stalno prebivališče
v Občini Sevnica in živi na kmetiji, ki je
vpisana v register kmetijskih gospodarstev
v Občini Sevnica,
– upravičenec je lahko le eden iz kmetijskega gospodarstva.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– potrdilo o rednem vpisu,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo Zavoda za zaposlovanje, da
vlagatelj ne prejema sredstev iz republiške
štipendije (potrdilo pridobi Občina Sevnica),
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto,
– kopija zadnjega računalniškega izpisa
subvencijskih obrazcev.
Bruto intenzivnost pomoči
V šolskem letu 2008/2009 bo znašala
štipendija na upravičenca do 170 EUR mesečno, in sicer se nameni za 12 mesecev.
Upravičenci do sredstev so:
– udeleženci rednega izobraževanja IV.,
V., VI., VII. stopnje kmetijske in gozdarske
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smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij
s sedežem na območju Občine Sevnica.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo
prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz
kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi
dohodki na družinskega člana.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali imajo prosilci edini vir dohodka iz
kmetijske dejavnosti.
VI. Rok za predložitev prijav in način
predložitve
Razpis je odprt do 12. 10. 2008.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 12. 10. 2008 na naslov:
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti
oddane s priporočeno pošto najpozneje do
12. 10. 2008 (datum poštnega žiga na dan
12. 10. 2008).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako:
»Ne odpiraj javni razpis – Zavarovalne
premije«
»Ne odpiraj javni razpis – Tehnična podpora«
»Ne odpiraj javni razpis – Stroški transporta«
»Ne odpiraj javni razpis – Štipendije«.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Sevnica, po končanju
javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili
navedeni v javnem razpisu.
Upravičencem sredstev Občina Sevnica
izda sklep o višini odobrenih sredstev za
posamezen ukrep in v obrazložitvi sklepa
se opredli še namen ter opravičljive stroške za katere so bila sredstva namenjena.
Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme
pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva
namenjena, in sicer za ukrepe zagotavljanje tehnične podpore. Hkrati se jih pozove
k podpisu pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se
uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8
dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom zavrnjene oziroma
zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski računa na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Sevnica najkasneje do
10. 12. 2008.
Računi in dokazila o plačilu računov
za izvedene aktivnosti za ukrepe Naložbe
v kmetijska gospodarstva in zagotavljanje
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tehnične podpore, morajo biti z datumom
po prejemu sklepa. Račune z datumom pred
izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po 10. 12. 2008 komisija ne bo upoštevala.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna. Pogoj za
dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2008.
VIII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica spremlja in preverja
pri prejemnikih občinska strokovna služba,
pristojna za področje kmetijstva, na terenu
pa namensko porabo sredstev komisija, ki
jo imenuje župan.
V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po Pravilniku o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje
2007–2013, mora prejemnik sredstev vrniti
v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve
drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednji dve leti.
IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.
obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Vlasti
Kuzmički, tel. 07/816-12-33, e-mail: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica
Ob-7590/08
Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 23/05 – UPB2, 23/08; v nadaljevanju:
ZZDej) in sedme točke 18. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
66/07 – UPB)
javni razpis
za podelitev koncesij za opravljanje
javne službe na področju osnovne
zdravstvene dejavnosti
v Mestni občini Ljubljana
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL).
2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati
vlogo: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesij za opravljanje javne službe na
področju osnovne zdravstvene dejavnosti
v MOL:
– 1 koncesija na področju zobozdravstva
odraslih.
– 1 koncesija na področju splošne medicine.
4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega
programa koncesije in krajevno območje, za
katerega se razpisuje koncesije:
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4.1. 1,00 program zobozdravstva odraslih v četrtni skupnosti Jarše.
4.2. 1,00 program splošne medicine na
območju četrtne skupnosti Dravlje ali četrtne skupnosti Golovec ali četrtne skupnosti
Trnovo ali četrtne skupnosti Rožnik ali četrtne skupnosti Posavje ali četrtne skupnosti
Sostro ali četrtne skupnosti Šmarna gora ali
četrtne skupnosti Jarše.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko
pogodbo za čas 15 let. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev
od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju:
ZZZS), v nasprotnem primeru preneha veljati odločba o podelitvi koncesije.
6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati
Za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati
zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa
35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju
zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev
mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti
z drugim dokazilom ali lastno nadomestno
izjavo.
6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba:
6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo v skladu
s 64. in 66. členom ZZDej;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor je v delovnem razmerju, bo
le-to v primeru podelitve koncesije iz tega
javnega razpisa prekinil in začel opravljati
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in
pogodbo o podelitvi koncesije;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem
območju, ustrezno opremo in če zahteva
narava dela, tudi ustrezne kadre;
6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice;
6.1.6. da je zagotovljena dostopnost do
ordinacijskih prostorov za ljudi s posebnimi
oblikami oviranosti;
6.1.7. opravljanje koncesijske dejavnosti vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem
času;
6.1.8. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem
razpisu;
6.1.9. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek,
ki zadeva vlagatelja.
6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba:
6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano
izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo
v skladu s 64. in 66. členom ZZDej;
6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem
razmerju pri drugi pravni osebi, oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru
podelitve koncesije iz tega javnega razpi-

sa prekinil in začel opravljati koncesijsko
dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo
o podelitvi koncesije;
6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene
ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo
in tudi ustrezne kadre;
6.2.5. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi pridobi mnenje
pristojne zbornice;
6.2.6. da ima pravna oseba dovoljenje
Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije;
6.2.7. da je zagotovljena dostopnost do
ordinacijskih prostorov za ljudi s posebnimi
oblikami oviranosti;
6.2.8. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi opravlja koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času;
6.2.9. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem
razpisu;
6.2.10. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju
zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja
vlagatelj na tem razpisu;
6.2.11. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek,
ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika
pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi.
7. Merila za vrednotenje vlog
7.1. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji št. 4.1. in 4.2. (oznake razpisanih koncesij so navedene v 4. točki besedila javnega
razpisa):
Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.1.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.1.2. delovna doba nosilca dejavnosti:
največ 10 točk;
7.1.3. število opredeljenih zavarovanih
oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk;
7.1.4. razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije in najbližjo postajo LPP (Ljub
ljanskega potniškega prometa): največ
10 točk.
8. Prednostne kategorije vlagateljev in
žreb
Če dosežeta dva ali več vlagateljev na
podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, ima v smislu prednostne kategorije fizična oseba prednost
pred pravno osebo.
Če bo tudi po upoštevanju prednostne
kategorije za razpisano koncesijo še vedno
več kandidatov, bo izveden žreb.
9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podane v razpisni
dokumentaciji.
10. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Glavna pisarna MOL).
10.1. Šteje se, da je vloga za koncesijo
št. 4.1. (oznake razpisanih koncesij so navedene v 4. točki besedila javnega razpisa)
oddana po pošti, prispela pravočasno, če je
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bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko
najkasneje do dne 22. 9. 2008 do 24. ure.
10.2. Šteje se, da je vloga za koncesijo
št. 4.2. (oznake razpisanih koncesij so navedene v 4. točki besedila javnega razpisa)
oddana po pošti, prispela pravočasno, če je
bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko
najkasneje do dne 13. 11. 2008 do 24. ure.
11. Obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan
MOL, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim
pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje
razpisne dokumentacije) ter posredovala
predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi soglasij oziroma mnenj,
ki jih določa ZZDej, bodo koncesije podeljene z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo
dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter tudi
vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo in jo
posredoval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da
nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev
posamezne koncesije, se lahko javni razpis
za to koncesijo ponovi.
12. Odpiranje vlog
12.1. Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.1.
(oznake razpisanih koncesij so navedene
v 4. točki besedila javnega razpisa) bo dne
25. 9. 2008 ob 9. uri, v prostorih Oddelka
za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova
ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne
bo javno.
12.2. Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.2.
(oznake razpisanih koncesij so navedene
v 4. točki besedila javnega razpisa) bo dne
17. 11. 2008 ob 9. uri, v prostorih Oddelka
za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova
ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne
bo javno.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:
– na spletni strani MOL (http://www.
ljubljana.si) in
– v Glavni pisarni MOL:
– od ponedeljka do četrtka od 8. do
17. ure in
– v petek od 8. do 13. ure.
Mestna občina Ljubljana
Ob-7465/08
Regionalni center za razvoj d.o.o. po pooblastilu Rudnika Zagorje v zapiranju d.o.o.
na podlagi Poslovnega načrta Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. za leto 2008, ki ga
je sprejela Vlada Republike Slovenije, dne
26. 6. 2008 ter sklepa Komisije RZVZ št.
18/2008 z dne 2. 9. 2008 objavlja
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev
iz naslova prezaposlovanja
in samozaposlovanja presežnih
delavcev družbe Rudnik Zagorje
v zapiranju, d.o.o.
I. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob
Savi.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa predstavlja dodeljevanje državnih pomoči v obliki premij, kot finančne stimulacije za vzpodbujanje zaposlovanja presežnih delavcev naročnika pri
delodajalcih.
S posameznim izbranim prijaviteljem bo
družba Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

sklenila pogodbo o zaposlitvi oziroma samozaposlitvi, v kateri se določijo: višina premije (22.534,00 EUR na delavca), obveznosti prejemnika sredstev (sklenitev pogodbe
o zaposlitvi za nedoločen čas, ohranitev zaposlenosti prezaposlenega delavca vsaj štiri
leta in ohranitev enakega števila zaposlenih
za nedoločen čas še najmanj štiri leta po izvršeni prezaposlitvi oziroma ohraniti status
samostojnega podjetnika še najmanj dve leti
po izvedeni samozaposlitvi), roki za predložitev dokazil o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti zavarovanja, s katerimi prejemnik
sredstev jamči izpolnitev obveznosti, roki in
pogoji za izplačilo premije.
III. Osnovni pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge, ki imajo potrebo po delavcih, katerih kvalifikacijska struktura ustreza
razpoložljivim presežnim delavcem Rudnika
Zagorje v zapiranju, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, kot gospodarska družba ali
samostojni podjetnik,
b) so kapitalsko ustrezni po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij,
c) nad njimi ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
d) dve leti pred prijavo na razpis niso
odpustili nobenega zaposlenega kot trajno
presežnega delavca,
e) za isti namen niso prejeli sredstev iz
drugih javnih virov,
f) nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije;
2. delavci družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., ki se želijo samozaposliti
kot samostojni podjetniki ali drugače, ob
pogoju, da imajo dejavnost, s katero se
nameravajo ukvarjati, priglašeno oziroma
registrirano.
Do pridobitve sredstev niso upravičena:
– podjetja s področja ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov,
– podjetja v težavah.
Prijavitelj mora k vlogi predložiti vse dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji.
Popolne vloge bodo obravnavane na način, opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Sredstva bodo razdeljena prijaviteljem,
ki so se samozaposlili in tistim prijaviteljem,
ki jih bodo presežni delavci Rudnika Zagorje
v zapiranju kot kandidati za zasedbo ponujenih delovnih mest izbrali po lastni presoji
na podlagi sledečih dejavnikov: lokacija delovišča (prednost imajo ponudniki z območja
Občine Zagorje), boniteta preteklega poslovanja (prednost imajo ponudniki, ki uspešno
poslujejo že več let), višina ponujene plače
ter ugodnejši delovni pogoji.
IV. Razpisana višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih
delavcev družbe Rudnik Zagorje v zapiranju
za leto 2008 znaša 157.738 EUR.
V. Obdobje za porabo razpisanih sredstev: sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2008.
VI. Način oddaje vloge
Prijavitelji lahko popolno vlogo v skladu
s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije pošljejo priporočeno na naslov: Regionalni center za razvoj d.o.o., Podvine 36, 1410
Zagorje ob Savi ali osebno oddajo v tajništvu družbe Regionalni center za razvoj
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d.o.o., v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – razpis – dodelitev premij« in s polnim
naslovom pošiljatelja na hrbtni strani.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene,
bodo vrnjene pošiljatelju. Prijavitelji, ki bodo
oddali nepopolne vloge pa bodo pozvani, da
le-te v roku osmih dni dopolnijo.
VII. Rok za oddajo vloge in datum odpiranja vlog
Potencialne prijavitelje naročnik poziva,
da oddajo svojo vlogo do 10. 10. 2008 (velja
poštni žig na ta dan). Prvo odpiranje vlog bo
izvedeno 14. 10. 2008 ob 10. uri. Odpiranje
vlog ni javno.
Vloge, ki bodo prispele na naročnikov
naslov po prvem odpiranju, bo strokovna
komisija obravnavala do konca leta oziroma
vse do porabe razpisanih sredstev.
VIII. Obveščanje o izboru
Izbrani prijavitelji bodo takoj po opravljenih formalnostih na svoj naslov prejeli sklep
o dodelitvi premije in poziv k podpisu pogodbe o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi.
Neizbrani prijavitelji bodo o rezultatih
razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni po
razdelitvi vseh razpisanih sredstev.
Morebitne pritožbe (z obvezno navedbo razlogov) bodo lahko neizbrani prijavitelji oddali na Regionalni center za razvoj
d.o.o. Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi
(za komisijo RZvZ), v osmih dneh od prejetja obvestila o rezultatih razpisa. Regionalni
center za razvoj d.o.o. je dolžan obravnavati
vsako pritožbo ter o rezultatih presoje glede
utemeljenosti le-te pisno obvestiti pritožnika
najkasneje v mesecu dni od prejema njegovega ugovora.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
prevzamejo brez plačila na Regionalnem
centru za razvoj d.o.o., Podvine 36, Zagorje
ob Savi, vsak delovni dan v času odprtja
razpisa. Razpisna dokumentacija se lahko
posreduje tudi po elektronski pošti.
Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak delovni dan. Kontaktni
osebi: Petra Kovač Smrkolj na Regionalnem
centru za razvoj d.o.o. (tel. 03/566-05-04;
e-mail: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si)
in Marija Skušek na Rudniku Zagorje v zapiranju d.o.o. (tel. 03/566-41-00 int. 212, od 7.
do 10. ure; e-mail: marija.skusek@rudnik-zagorje.si).
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Št. 1489
Ob-7584/08
Na podlagi internega predpisa Savskih
elektrarn Ljubljana d.o.o. objavljamo razpis
za oddajo naročila z naslednjo vsebino:
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
46, 1215 Medvode.
3. (a) Vrsta in količina (blaga, storitev
oziroma gradbenih del): obnova HE Moste
– LOT K: oprema vodenja in zaščite.
(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Moste.
4. Datum dobave/izvedbe, če je predviden: zaključek izvedbe maj 2010.
5. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Savske elektrarne
Ljubljana d.o.o., Anton Koselj, inž. el., tel.
01/47-49-320, 01/47-49-274, 041/784-081
faks 01/47-49-322.
(b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila
o plačilu razpisne dokumentacije.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, če je predvideno plačilo za
razpisno dokumentacijo: znesek 300,00
EUR (v ceni je vključen 20% DDV) je potrebno plačati na TRR št. 03106-1002519638
pri SKB d.d. banki (za Obnova HE Moste,
LOT K).
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 20. 10. 2008 do 11.30 .
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 20. 10. 2008, Savske elektrarne Ljub
ljana d.o.o., Sejna soba, Gorenjska cesta
46, 1215 Medvode, ob 12. uri.
8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 5% od orientacijske vrednosti ponujenih del.
9. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih.
10. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba (definirano
v razpisnih določilih).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: predvidena orientacijska vrednost izvedbe razpisanih del znaša 1.750.000 EUR
(brez DDV).
12. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 9. 2008.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Ob-7381/08
Lesna Žaga Mušenik d.o.o. Mušenik 7,
Črna na Koroškem – v stečaju objavlja na
podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, opr. št.
St 18/2001, z dne 25. 8. 2008
javni razpis
Odreja se prodaja stečajnega dolžnika
Lesna Žaga Mušenik d.o.o. – v stečaju, Mušenik 7, Črna na Koroškem, kot pravne osebe, z javnim zbiranjem ponudb, in sicer:
I. Predmet prodaje
– Predmet prodaje je Lesna Žaga Mušenik d.o.o. – v stečaju, Mušenik 7, Črna na
Koroškem, kot pravna oseba.
– Predmet prodaje niso kratkoročna sredstva stečajnega dolžnika kot pravne osebe.
– Izklicna cena za prodajo stečajnega dolžnika kot pravne osebe znaša
571.000,00 €.
Ponudniki naj pošljejo svoje ponudbe
v zaprti ovojnici v petnajstih dneh od objave
tega razpisa v časopisu (dan objave se ne
šteje) na Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
z oznako: »St 18/2001 – Ponudba za odkup,
ne odpiraj!«.
II. Pogoji prodaje
Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kratkoročna sredstva stečajnega dolžnika kot pravne osebe niso predmet prodaje.
Stečajni dolžnik se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
Ponudniki morajo v ponudbi, ki jo za
pravno osebo podpiše zakoniti zastopnik,
navesti točen naslov oziroma ime firme,
predmet ponudbe in ponujeni znesek. K ponudbi mora biti obvezno predloženo potrdilo
o plačilu 10% varščine (overjeni prenosni
nalog za pravne osebe ali položnica za fizične osebe). Fizične osebe morajo k ponudbi
predložiti potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije, pravne osebe pa največ 10 dni
star izpisek iz sodnega registra. Predložiti
morajo tudi javno listino ali izjavo iz četrtega
odstavka 153. člena ZPPSL.
Ponudniki ne morejo biti fizične in pravne
osebe, določene v 153. členu ZPPSL; to so
določeni bivši zaposleni, člani nadzornega
organa, prokuristi, njihovi družinski člani in
določeni sorodniki ter pravne osebe, katerih delež pripada prej navedenim fizičnim
osebam in presega delež 10% celotnega
osnovnega kapitala te pravne osebe.
Ponudniki so dolžni plačati varščino v višini 10% od objavljene izklicne cene na TRR
stečajnega dolžnika št. 03175-1000002793,
odprt pri SKB banki d.d., Ljubljana, s pripisom “Ponudba za odkup St 18/2001”.
Varščina se izbranemu ponudniku všteje
v kupnino, drugim pa brez obresti vrne v 3
dneh po zaključku izbora.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v osmih dneh od dneva, ko bo
potekel rok za zbiranje ponudb.
III. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v roku osem dni od prejema obvestila o izbiri, kupnino pa plačati
v celoti v skladu z določili pogodbe, vendar
najkasneje v roku trideset dni, šteto od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine se lahko tudi odloži za obdobje
dveh mesecev od sklenitve pogodbe, vendar mora kupec do roka za plačilo kupnine
zagotoviti in predložiti nepreklicno in brezpogojno garancijo prvovrstne banke na prvi
poziv za znesek kupnine.
Najugodnejši ponudnik pridobi predmet
prodaje šele po popolnem plačilu kupnine.
Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene in
če kupnine ne plača v navedenih rokih oziroma plačila ustrezno ne zavaruje, velja,
da je odstopil od nakupa in prodaja se razveljavi, plačana varščina ali del kupnine se
mu ne vrne in zapade v korist stečajnega
dolžnika.
Davčne obveznosti, vse stroške v zvezi
s sklenitvijo prodajne pogodbe in druge stroške je dolžan poravnati kupec.
Vse informacije glede prodaje je možno
dobiti pri stečajnem upravitelju mag. Borisu Kastivniku, ki je dosegljiv na GSM št.
031/314-020.
Lesna Žaga Mušenik d.o.o.,
Črna na Koroškem – v stečaju
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Javne dražbe
Št. 478-237/2008-1
Ob-7639/08
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo Obrambo, Vojkova cesta 61, 1000
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
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmetov prodaje:
1. Objekti in zemljišča v Teh. remontnem
zavodu Slovenska vas v Brežicah, parc. št.
2069/1, posl. st. v izmeri 3 m2, dvorišče v izmeri 16.713 m2, parc. št. 2071, posl. st. v izmeri 5241 m2, parc. št. 2072, posl. st. v izmeri 1.966 m2, in 1/2 sorazmernega deleža
parc. št. 2069/3, dvorišče v izmeri 1.010 m2,
ZKV 1044, k.o. Nova vas, (šifra k.o. 1310),
do celote.
a) Izklicna cena: 1.448.000,00 eurov.
2. Objekti in zemljišča v Teh. remontnem
zavodu Slovenska vas v Brežicah, parc. št.
2069/2, dvorišče v izmeri 8.591 m2, parc. št.
2076, posl. st. v izmeri 87 m2, parc. št. 2077,
posl. st. v izmeri 84 m2, parc. št. 2078, posl.
st. v izmeri 559 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas
(šifra k.o. 1310), do celote.
a) Izklicna cena: 301.000,00 eurov.
3. Skladiščno proizvodna hala v Teh. remontnem zavodu Slov. vas v Brežicah, parc.
št. 2069/4, dvorišče v izmeri 3.157 m2, parc.
št. 2068, posl. st. v izmeri 852 m2, 1/2 sorazmernega deleža parc. št. 2069/3, dvorišče
v izmeri 1.010 m2 ZKV 1044, k.o. Nova vas
(šifra k.o. 1310), do celote.
a) Izklicna cena: 310.000,00 eurov.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča
Občina Brežice št. 35010-654/2007 z dne
19. 11. 2007 izhaja, da so objekti in okoliši
objektov posebnega pomena za obrambo in
da se navedena zemljišča in objekti nahajajo na območju gospodarske cone.
IV. Ogled nepremičnin:
1. Interesenti za nakup: možen ogled
po dogovoru na tel. 040/766-856 (Lazanski Ivan).
Na morebitna dodatna vprašanja v zvezi z nepremičninami lahko pokličete na tel.
01/471-22-13, od 15. 9. 2008 do 26. 9.
2008, med 8. in 12. uro.
V. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane.
Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izklicno ceno, stroške notarskih storitev,
vpis v zemljiško knjigo in morebitne druge
stroške plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene

Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od
150.000,00
eurov
do
500.000,00 eurov za 4.000,00 eurov,
– od
500.000,01
eurov
do
1.000.000,00 eurov za 6.000,00 eurov,
– od 1.000.000,01 eurov do 1.500.000,00
eurov za 8.000,00 eurov.
3. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-45000000. Dražiteljem,
ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija
brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa,
ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-45000000. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija
se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure
na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le
tisti, ki bodo do 29. 9. 2008 do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javna
dražba 30. 9. 2008«, s pripisom na hrbtni
strani ovojnice ime in priimek dražitelja in
predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji, iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
staro največ 30 dni (samo za pravne osebe,
s.p.), 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),
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
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),

– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico oziroma potni list (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le-te.
8. Predložiti je potrebno tudi:
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja 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, 94/07). Izvedbo javne
dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna
dražba bo posneta na filmski trak.
11. Ustavitev postopka: Vlada Republike
Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi,
pri čemer se dražiteljem povrne izkazane
stroške.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 30. 9. 2008 ob 11. uri,
v prostorih Ministrstva za obrambo na naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-7382/08
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid, objavlja na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00,
79/00, 53/02, 74/02, 80/03)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, tel. 05/389-92-00; faks 05/389-92-11,
e-mail: obcina@kobarid.si.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (Obrtna cona Kobarid), s parcelno šte-
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vilko 329/24, komunalno neopremljeno, površine 6.651 m², z.k. vl. 299, k.o. Kobarid.
Izhodiščna vrednost zemljišča:
a) Izklicna cena znaša 25,00 EUR/m2.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vred
nost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% vrednosti
izklicne cene za nepremičnino.
2. nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu, s parcelno številko 500/3, komunalno
opremljeno, površine cca. 340 m², z.k. vl.
438, k.o. Kobarid. Pred sklenitvijo glavne
pogodbe bo potrebna parcelacija na stroške
kupca.
Izhodiščna vrednost zemljišča:
a) Izklicna cena znaša 40,00 EUR/m2.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vred
nost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% vrednosti
izklicne cene za nepremičnino.
3. stanovanje št. 1, Stresova ulica 4/d,
Kobarid, s parcelno številko 499/2, površine
24,45 m², z.k. vl. 726, k.o. Kobarid.
Izhodiščna vrednost zemljišča:
a) Izklicna cena znaša 22.050,00 EUR
za stanovanje.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 8,5%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% vrednosti
izklicne cene za nepremičnino.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, katere besedilo je del splošnih
pogojev organizatorja javne dražbe.
IV. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v četrtek, 2. 10. 2008,
na začasnem sedežu Občine Kobarid, Gregorčičeva ulica 26, 5222 Kobarid (nekdanja
Policijska postaja Kobarid):
– pod številka 1: ob 10. uri,
– pod številka 2: ob 10.30,
– pod številka 3: ob 11. uri.
V. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba ki se izkaže,
da ima sedež na območju Evropske unije ali
katerekoli izmed njenih članic.
2. Dražitelji se morajo pred pričetkom
javne dražbe
– izkazati s potrdilom o plačani varščini
v znesku 10% izklicne cene za nepremičnino (navesti modul, oziroma parcelo, ki jo
bodo dražili), na TRR Občine Kobarid pri
UJP Nova Gorica, št.: 01246-0100015011,
s pripisom za javno dražbo.
– predložiti podpisano izjavo, da se strinjajo s pogoji v osnutku prodajne pogodbe.
3. Pravne osebe morajo:
– predložiti izjavo, da proti dražitelju ni
uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali postopek prisilne poravnave,
– predložiti izpisek iz sodnega registra.
4. Javna dražba po načelu videno – kup
ljeno.
5. Stroške za izpeljavo postopka pri notarju, vključno s stroški zemljiškoknjižnega
prepisa, kakor tudi davek na dodano vrednost in stroške cenitve, plača kupec.
6. Rok za podpis pogodbe je 15 dni od
zaključka javne dražbe. Kupnino je kupec
dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se mu ga izstavi po podpisu pogodbe
s strani kupca. Plačilo celotne kupnine v prej
določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku,
se pogodba razdre, varščina pa zadrži.
7. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu dražitelju vračunal v kupnino, ne-
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uspelim dražiteljem pa se bo varščina vrnila
v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi.
VII. Drugi pogoji: komisija za prodajo premoženja ima ob soglasju župana pravico,
da do sklenitve prodajne pogodbe ustavi
postopek prodaje.
VIII. Informacije
Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti
na Občini Kobarid, tel. 389-92-00 (vsak delovni dan od 9. do 10. ure), faks 389-92-11,
e-mail: obcina@kobarid.si.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhod
nem dogovoru.
Na sedežu občine je možen prevzem
osnutka prodajne pogodbe in obrazca izjave
o strinjanju s pogoji.
Občina Kobarid
Št. 431-4/2008
Ob-7409/08
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa 15. seje Občinskega sveta Občine
Radovljica z dne 2. 7. 2008 ter v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c.
št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84.
2. Predmet prodaje: prodaja stavbnega
zemljišča, parc. št. 843/2 v izmeri 1337 m2
in parc. št. 844/1 v izmeri 1392 m2, ležeči
v poslovni coni LIP v Podnartu, namenjeni
poslovni gradnji po ceni 50,00 €/m2.
3. Izklicna cena predmetnega komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča
znaša:
– za parc. št. 843/2 po ceni 48,00 €/m2
brez DDV, za parc. št. 844/1 pa 50,00 €/m2
brez DDV.
Najnižji znesek višanja je 500 €.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805,
sklic: pod a) 72210000-3301-1.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v sredo, 1. oktobra 2008, ob 10. uri, v mali sejni dvorani
Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne
cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina mora biti nakazana do dne 30. 9.
2008 do 11. ure. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic:
72210000-3301-1.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:

– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim
ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano
vrednost, stroške overitve pogodbe, takse
za vpis v zemljiško knjigo ter stroške parcelacije plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07). Predsednik komisije
izda sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah
in ostale informacije interesenti dobijo: na
Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija
Habjan, tel. 04/537-23-46, v delovnih dneh
od 15. 9. 2008 do 30. 9. 2008, od 10. do
12. ure.
11. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.
Občina Radovljica
Št. 47800-270/2008
Ob-7453/08
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, 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,
94/07) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
1. poslovni prostor v objektu na Celestrini 1, s pripadajočo kurilnico in skladiščem,
in sicer:
– poslovni prostor št. 1 v pritličju 2. etaže objekta Celestrina 1 v izmeri 236,73 m2,
identifikacijska številka 4. E, parcelna številka 274/4, št. ZK vložka 234/4, k.o. Celestrina,
– kurilnica in skladišče (dvoriščni objekt)
v izmeri 42,79 m2, identifikacijska številka
3. E, parcelna številka 274/4, št. ZK vložka
235/3, k.o. Celestrina.
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Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor je zaseden
z najemnikom.
Izklicna cena je 95.400,00 EUR.
2. poslovni prostor v kleti objekta na
Frankolovski ulici 13, v izmeri 25,08 m2,
identifikacijska številka 321. E, parcelna
številka 1643/1, št. ZK vložka 2284/84, k.o.
Tabor. Za predmetni objekt je vpis etažne
lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena je 18.165,00 EUR.
3. poslovni prostor – lokal v kleti objekta
na Frankolovski ulici 17, v izmeri 53,51 m2,
identifikacijska številka 121. E, parcelna številka 1642/1, št. ZK vložka 2606/43, k.o.
Tabor. Za predmetni objekt je vpis etažne
lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena je 40.590,00 EUR.
4. poslovni prostor v pritličju objekta na
Gorkega ulici 55 s pripadajočo drvarnico,
in sicer:
– poslovni prostor št. 7 v pritličju objekta,
v izmeri 215,45 m2, identifikacijska številka
7. E, parcelna številka 1202/1, št. ZK vložka
2632/7, k.o. Tabor in
– drvarnica št. 2 na dvorišču, v izmeri
7,35 m2, identifikacijska številka 2. E parcelna številka 1202/1, št. ZK vložka 2633/2,
k.o. Tabor.
Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena je 122.430,00 EUR.
5. poslovni prostor v kleti objekta na Gorkega ulici 55 s pripadajočo drvarnico, in
sicer:
– poslovni prostor št. 8 v kleti objekta,
v izmeri 172,93 m2, identifikacijska številka
8. E, parcelna številka 1202/1, št. ZK vložka
2632/8, k.o. Tabor in
– drvarnica št. 5 na dvorišču, v izmeri
7,35 m2, identifikacijska številka 5. E, parcelna številka 1202/1, št. ZK vložka 2633/5,
k.o. Tabor.
Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena je 32.235,00 EUR.
6. poslovni prostor (stavba), na Gosposvetski cesti 43a, v izmeri 40,00 m2, parcelna številka 1638, št. ZK vložka 1396, k.o.
Koroška vrata. Poslovni prostor je zaseden
z najemnikom.
Izklicna cena je 51.810,00 EUR.
7. poslovni prostor – lokal št. 6
v pritličju objekta na Kardeljevi cesti 73a,
v izmeri 34,62 m2, identifikacijska številka
244. E, parcelna številka 364, št. ZK vložka
1779/129, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena je 34.430,00 EUR.
8. poslovni prostor – lokal št. 19 v objektu na Koroški cesti 105, v izmeri 95,73 m2,
identifikacijska številka 25. E, parcelna
številka 1793/3, št. ZK vložka 2008/9, k.o.
Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis
etažne lastnine izveden. Poslovni prostor je
zaseden z najemnikom.
Izklicna cena je 35.000,00 EUR.
9. poslovni prostor v pritličju objekta na
Meljski cesti 57, v izmeri 125,51 m2, identifikacijska številka 10. E, parcelna številka
313, št. ZK vložka 459/10, k.o. Melje. Za
predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena je 57.900,00 EUR.
10. poslovni prostor – lokal št. 2
v kleti objekta na Sokolski ulici 44 v izme-

ri 28,90 m2, identifikacijska številka 27. E,
parcelna številka 849/1, št. ZK vložka 190/2,
k.o. Studenci. Za predmetni objekt je vpis
etažne lastnine izveden. Poslovni prostor
ni zaseden.
Izklicna cena je 19.400,00 EUR.
11. poslovni prostor – lokal št. 3
v kleti objekta na Sokolski ulici 44, v izmeri
33,60 m2, identifikacijska številka 28. E, parcelna številka 849/1, št. ZK vložka 190/3,
k.o. Studenci. Za predmetni objekt je vpis
etažne lastnine izveden. Poslovni prostor
ni zaseden.
Izklicna cena je 22.600,00 EUR.
12. poslovni prostor v pritličju objekta
Ulica Staneta Severja 7, prostor v izmeri
78,93 m2, parcelna številka 1621/1, št. ZK
vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden.
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
Izklicna cena je 63.000,00 EUR.
13. poslovni prostor v pritličju objekta Ulica Staneta Severja 7a, v izmeri 64,93 m2,
parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317,
k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis
etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor
je zaseden z najemnikom.
Izklicna cena je 52.000,00 EUR.
14. poslovni prostor v pritličju objekta na
Krekovi ulici 6, v izmeri 16,46 m2, parcelna
številka 903, št. ZK vložka 488, k.o. Maribor-Grad. Za predmetni objekt postopek
etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor
je zaseden z najemnikom.
Izklicna cena je 15.645,00 EUR.
15. poslovni prostor – lokal št. 1 v kleti
objekta na Gregorčičevi ulici 29a, v izmeri
348,92 m2, identifikacijska številka 114. E,
parcelna številka 1473, št. ZK vložka 1505/2,
k.o. Maribor-Grad. Za predmetni objekt je
vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena je 87.360,00 EUR.
16. stavba na Ključavničarski ulici
(stavba brez hišne številke), in sicer: stavba v izmeri 125,00 m2 in dvorišče v izmeri
17,00 m2, oboje parcelna številka 1949/1,
št. ZK vložka 431, k.o. Maribor Grad. Stavba
ni zasedena.
Izklicna cena je 198.450,00 EUR.
17. stavba na Židovski ulici (stavba brez
hišne številke), stavba v izmeri 111,00 m2,
parcelna številka 1949/2, št. ZK vložka 435,
k.o. Maribor-Grad. Stavba je nezasedena in
je kulturni spomenik, ki je vpisan v register
kulturne dediščine pod EŠD: 6257.
Izklicna cena je 35.700,00 EUR.
18. stavba na Sokolski ulici 19, v izmeri
266,00 m2, parcelna številka 1075, št. ZK
vložka 2135, k.o. Studenci. Stavba je zasedena z najemnikom. Dostop do predmetne
stavbe je preko parcele št. 1949/2 (služnost
dostopa ni urejena).
Izklicna cena je 133.400,00 EUR.
19. stavba z zemljiščem na Taborski ulici
20a in sicer:
– parcelna številka 89, št. ZK vložka 835,
k.o. Tabor, stavba v izmeri 73,00 m2 ter dvorišče v izmeri 145,00 m2 in
– parcelna številka 90/1, št. ZK vložka
835, k.o. Tabor, pašnik v izmeri 99,00 m2 in
njiva v izmeri 50,00 m2,
Stavba ni zasedena.
Izklicna cena je 67.200,00 EUR.
20. garaža na dvorišču poslovno-stanovanjskega objekta na Gosposvetski cesti 27,
v izmeri 16,00 m2, parcelna številka 1458,
št. ZK vložka 1230, k.o. Koroška vrata. Garaža ni zasedena.
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Izklicna cena je 9.460,00 EUR.
21. garaža na dvorišču poslovno-stanovanjskega objekta na Gregorčičevi ulici 32a,
v izmeri 16,00 m2, parcelna številka 1464,
št. ZK vložka 873, k.o. Maribor-Grad. Garaža ni zasedena.
Izklicna cena je 9.460,00 EUR.
III. Znesek višanja:
Znesek višanja za vse nepremičnine je
200,00 EUR.
Pri enaki ponudbi je najnižji znesek višanja 40,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
opravljeni javni dražbi podpisati prodajno
pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor št.
01270-0100008403-UJP Urad Slovenska
Bistrica.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Maribor – klet (sejna soba),
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 1. 10.
2008, ob 9. uri.
VII. Višina varščine: dražitelji morajo do
vključno 26. 9. 2008 plačati varščino v višini
10% od navedene izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.:
01270-0100008403-UJP Urad Slovenska
Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin« in oznako točke
pod katero se nahaja nepremičnina.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Plačana varščina se uspelemu dražitelju
(kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 10
dni po opravljeni javni dražbi.
Če kupec ne podpiše prodajne pogodbe
ali ne plača kupnine, organizator javne dražbe zadrži njegovo varščino.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS
oziroma na območju države članice EU in
fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU. Pravne osebe
morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe pa potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra
Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti
starejši od 30 dni, fot. dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na
vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
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Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države
članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so
enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil
– potrdila o plačanih davkih in prispevki, ne
morejo pridobiti pa morajo predložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe.
– Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno
z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Mestne občine
Maribor.
XI. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
02/220-14-11. Za ogled nepremičnin se
lahko interesenti predhodno najavijo na tel.
02/220-14-11.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavi.
Mestna občina Maribor
Ob-7549/08
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, Šmarje pri Jelšah, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) ter na podlagi določil Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07), Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007
(Uradni list RS, št. 20/07 in 91/07) in načrta
prodaje občinskega stvarnega premoženja
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Šmarje pri Jelšah
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012,
ID številka za DDV: SI 31214908.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predmet prodaje so:
2.1 Nepremičnine parcelna št. 1067/4
njiva 166 m2 in parc. št. 326.S stanovanjska stavba 55 m2 oboje k.o. Grobelce, ki
v naravi predstavlja nezasedeno samostojno stanovanjsko enoto v okviru montažnega
dvojčka na naslovu Grobelce 7a, 3264 Sv.
Štefan.
2.2 Nepremičnina parcelna št. 1067/3
njiva 481 m2 in parc. št. 325.S stanovanjska stavba 77 m2 oboje k.o. Grobelce, ki
v naravi predstavlja zasedeno samostojno
montažno stanovanjsko hišo s pripadajočim zemljiščem na naslovu Grobelce št. 7b,
3264 Sv. Štefan.
Izklicna cena:
– za samostojno stanovanjsko enoto
v okviru montažnega dvojčka na naslovu
Grobelce 7a, 3264 Sv. Štefan (nepremičnine
pod točko 2.1) je 31.100,00 €.
– za montažno stanovanjsko enoto –
enojček na naslovu Grobelce št. 7b, 3264
Sv. Štefan (nepremičnine pod točko 2.2) je
54.700,00 € in je sestavljena iz vrednosti
stanovanjske montažne hiše s pripadajočim zemljiščem, ki znaša 45.850,00 € in iz
vlaganj najemnika – investitorja (prenova
kopalnice, kotlovnica, zunanja ureditev ...),
ki znaša 8.850,00 €.
3. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za vse nepremičnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo
kavcijo.
– Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
– Najugodnejši dražitelj (nepremičnine
pod točko 2.1) je dolžan plačati celotno kupnino na podračun Občine Šmarje pri Jelšah št. 01324-0100003720 odprt pri Upravi
za javna plačila RS.
– Najugodnejši dražitelj (nepremičnine
pod točko 2.2) je dolžan plačati kupnino,
zmanjšano za 8.850,00 €, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah št. 01324-0100003720
odprt pri Upravi za javna plačila RS, znesek
8.850,00 € pa najemniku.
– Kupnina mora biti plačana najkasneje
v roku 8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe, pri čemer se znesek vplačane kavcije všteje v kupnino.
– Plačilo celotne kupnine v prej postavljenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
Če kupec ne poravna kupnine na določen
način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Položena kavcija se všteje v kupnino.
– Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, notarsko overitev in strošek vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 7. 10. 2008, v sejni sobi Občine
Šmarje pri Jelšah (drugo nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, z začetkom ob 11. uri. Kandidati se bodo morali eno
uro pred začetkom javne dražbe izkazati
z dokazili iz 6. točke te objave.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,

– predloži pooblastilo v izvirniku, ki se
mora nanašati na predmet javne dražbe, pri
čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra
v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, v primeru, da se prijavi pravna
oseba,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
Organizator pred začetkom dražbe, preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne
prijave.
7. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila RS, z navedbo »plačilo
kavcije – javna dražba, s pripisom predmeta
dražbe«.
Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki
niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec obdrži kavcijo.
8. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe,
natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Šmarje pri
Jelšah, tel. 03/817-16-22, kontaktna oseba
mag. Zinka Berk.
9. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru je prodajalka
dolžna vrniti kavcijo brez obresti.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 84/07). Javna dražba in dražbena pravila
so objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah www.smarje.si.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-7550/08
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, Šmarje pri Jelšah, objavlja na podlagi
40. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07), v povezavi z 20. členom Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), Odloka
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 12/08) in načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2008
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč
v lasti Občine Šmarje pri Jelšah
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012,
ID številka za DDV: SI 31214908.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet prodaje je zazidljivo stavbno
zemljišče, ki v naravi predstavlja trenutno

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
komunalno še neopremljeno gradbeno parcelo št. 97/6 v izmeri 884 m2, k.o. Šmarje
pri Jelšah, v nadaljevanju Gallusove ulice
v Šmarju pri Jelšah, kjer je z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št.
88/04 in 118/04) predvidena gradnja individualnih stanovanjskih hiš in njihova ureditev
v skladu z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje
pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93).
Izklicna cena predmeta javne dražbe je
29.614,00 €, ki ne vključuje 20% DDV.
V izklicni ceni je zajeta vrednost stavbne
parcele brez komunalnega prispevka, ki ga
je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe. Do
parcele bo zagotovljen dostop z:
– dovozno cesto v grobi asfaltni pre
vleki,
– telekomunikacijami in elektro priključkom – cevna kanalizacija brez vodnikov na
parceli (NN priključek in TK priključek),
– vodovodnim priključkom in
– možnostjo priključitve na javno kanalizacijo.
Občina se zavezuje, da bo komunalno
opremljenost v prej navedenem obsegu, zagotovila najkasneje do 30. 4. 2009.
V izklicni ceni niso zajeti stroški individualnih infrastrukturnih priključkov. Projektno
dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam.
Nepremičnina je bremen prosta, proda
se po sistemu videno kupljeno.
3. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za vse nepremičnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo
kavcijo.
– Kolikor kupec ne prične z gradnjo
najkasneje dve leti od sklenitve prodajne
pogodbe, se prodajna pogodba razveljavi,
kupec pa je upravičen do povrnitve kupnine
brez obresti.
– V primeru preprodaje drugemu kupcu,
bo občina uveljavljala predkupno pravico,
vpisano v zemljiško knjigo, za isto ceno, kot
je bila parcela prodana.
– Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
– Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa
prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na
podračun Občine Šmarje pri Jelšah št.
01324-0100003720, odprt pri Upravi za
javna plačila RS. Plačilo celotne kupnine
v prej postavljenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine
na določen način in v določenem roku po
sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Položena kavcija se všteje
v kupnino.
– Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
notarsko overitev in strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 7. 10. 2008, v sejni sobi Občine
Šmarje pri Jelšah (drugo nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, z začetkom ob 9. uri. Kandidati se bodo morali eno
uro pred začetkom javne dražbe izkazati
z dokazili iz 6. točke te objave.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi

Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo v izvirniku, ki se
mora nanašati na predmet javne dražbe, pri
čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra
v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, v primeru, da se prijavi pravna
oseba,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
Organizator pred začetkom dražbe, preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne
prijave.
7. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila RS, z navedbo »plačilo
kavcije – javna dražba, s pripisom predmeta
dražbe«.
Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki
niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec obdrži kavcijo.
8. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe,
natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Šmarje pri
Jelšah, tel. 03/817-16-22, kontaktna oseba
mag. Zinka Berk.
9. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru je prodajalka
dolžna vrniti kavcijo brez obresti.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07). Javna dražba in dražbena
pravila so objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah www.smarje.si.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-7592/08
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07) Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07 in 94/07) in Statuta Občine Cerknica
(Ur. l. RS, št. 3/00), Odloka o proračunu
Občine Cerknica za leto 2008 in Letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Cerknica za leto 2008, Občina Cerknica s sedežem v Cerknici, Cesta
4. maja 53, objavlja
javno dražbo
za prodajo zemljišč v Cerknici, Rakeku
in Ivanjem selu
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33.
2. Opis predmeta
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Predmet javne dražbe je:
a) zemljišče s parc. št. 2138/9 travnik
v izmeri 792 m2, vpisana v vl. št. 2517, k.o.
Cerknica. Zemljišče se nahaja v Cerknici ob
novi asfaltirani cesti za Peščenk.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost:
34.848,00 EUR.
Varščina znaša: 3.500,00 EUR.
V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
b) – zemljišče s parc. št. 2139/12 travnik
v izmeri 452 m2, vpisana v vl. št. 2517, k.o.
Cerknica,
– zemljišče s parc. št. 2138/7 travnik
v izmeri 392 m2, vpisana v vl. št. 2517 k.o.
Cerknica,
– zemljišče s parc. št. 2139/14 pot v izmeri 370 m2, vpisana v vl. št. 2, k.o. Cerk
nica.
Predmet prodaje so vse parcele skupaj. Skupna površina vseh parcel znaša
1214 m2. Navedene parcele se nahajajo
v Cerknici ob novi asfaltirani cesti za Peščenk.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost
vseh parcel navedenih pod b) znaša:
53.416,00 EUR.
Varščina znaša: 5.400,00 EUR.
V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
c) zemljišče s parc. št. 993/365 gozd v izmeri 528 m2, vpisana v vl. št. 1367, k.o. Rakek. Predmetna parcela se nahaja v naselju
Rakek in v naravi predstavlja proste zelene
površine, ki se nahajajo med obstoječim naseljem Tičnica in novim naseljem, ki ga ureja
Odlok o zazidalnem načrtu za del območja
urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku (Ur. l.
RS, št. 7/03).
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost
pod c): 32.208,00 EUR.
Varščina znaša: 3.300,00 EUR.
V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
d) zemljišče s parc. št. 993/366 gozd
v izmeri 496 m2, vpisana v vl. št. 1367, k.o.
Rakek.
Predmetna parcela se nahaja v naselju
Rakek in v naravi predstavlja proste zelene
površine, ki se nahajajo med obstoječim naseljem Tičnica in novim naseljem, ki ga ureja
Odlok o zazidalnem načrtu za del območja
urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku (Ur. l.
RS, št. 7/03)
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost
pod d): 30.256,00 EUR.
Varščina znaša: 3.100,00 EUR.
V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
e) zemljišče s parc. št. 1547/164 pot
v izmeri 835 m2, vpisana v vl. št. 228, k.o.
Rakek.
Navedeno zemljišče leži ob regionalni
cesti R-640 v naselju Ivanje selo. Možna je
gradnja stanovanjske hiše.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost
pod g): 42.585,00 EUR.
Varščina znaša: 4.300,00 EUR.
V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
3. Vrsta pravnega posla: z najuspešnejšim dražiteljem bo sklenjena kupoprodajna
pogodba. Prodajna pogodba mora biti sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če najugodnejši dražitelj
v tem roku ne sklene pogodbe, prodajalec
zadrži varščino.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
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Izklicna cena za zemljišče, ki je predmet
prodaje in je navedeno v 2. točki tega razpisa pod:
a) znaša 34.848,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR.
b) znaša 53.416,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost,
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR.
c) znaša 32.208,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR.
d) znaša 30.256,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR.
e) znaša 42.585,00 EUR, brez 20% davka na dodano vrednost.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR.
K vrednostim, ki bodo dosežene po končani javni dražbi bo potrebno kupcu obračunati še 20% DDV.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupec mora znesek kupnine dosežene na javni dražbi skupaj z 20% davkom
na dodano vrednost poravnati najkasneje
v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa. Kupec nakaže kupnino na račun Občine Cerknica št.
01213-0100002563 pri UJP Postojna.
Plačilo kupnine na naveden način in
v določenem roku po sklenitvi pogodbe je
bistveni element prodajne pogodbe.
Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki bo
izdano s strani prodajalca, po plačilu celotne
kupnine in ostalih stroškov v zvezi s prodajno pogodbo.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 30. 9. 2008,
in sicer:
– za zemljišče navedeno pod A) s pričetkom ob 12. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo
nadstropje);
– za zemljišče navedeno pod B) s pričetkom ob 13. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo
nadstropje);
– za zemljišče navedeno pod C) s pričetkom ob 14. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo
nadstropje);
– za zemljišče navedeno pod D) s pričetkom ob 15. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo
nadstropje);
– za zemljišče navedeno pod E) s pričetkom ob 16. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo
nadstropje).
7. Višina varščine
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene:
– za
zemljišče
pod
A)
znaša
3.500,00 EUR,
– za
zemljišče
pod
B)
znaša
5.400,00 EUR,
– za
zemljišče
pod
C)
znaša
3.300,00 EUR,
– za
zemljišče
pod
D)
znaša
3.100,00 EUR,
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– za
zemljišče
pod
E)
znaša
4.300,00 EUR.
Varščino je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Cerknica št.
01213-0100002563 pri UJP Postojna. Če
dražitelj kupuje več parcel iz tega razpisa
morajo biti varščine plačane ločeno za vsak
predmet prodaje posebej.
Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se varščina vrne najkasneje v roku
8 dni po zaključku javne dražbe brez obresti. Dražitelju, ki uspe, se vplačana varščina
vračuna v kupnino. Kolikor dražitelj, ki je
uspel na javni dražbi ne sklene prodajne
pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača
kupnine, organizator javne dražbe obdrži
vplačano varščino.
8. Splošni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU
ter pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji ali v deželah Evropske unije.
Organizatorju javne dražbe je potrebno
pred pričetkom javne dražbe predložiti:
– dokazilo o plačilu varščine;
– pravna oseba mora predložiti izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni, šteto do dneva javne dražbe;
– samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra samostojnih podjetnikov;
– fizična oseba veljaven osebni dokument.
Pooblaščenci pravnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti pooblastilo za licitiranje.
Vse listine je potrebno predložiti v izvirniku razen dokazila o plačilu varščine, ki je
lahko fotokopija.
9. Posebni pogoji
S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel
tudi naslednje obveznosti, in sicer:
– da bo nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe, overitvami pri notarju in stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim prenosom
kupljenega zemljišča.
Navedeni posebni pogoj bo sestavni del
prodajne pogodbe.
10. Posebno določilo: organizator javne
dražbe lahko postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana
varščina brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bo organizator dražitelje pisno
obvestil.
11. Ogled nepremičnine in informacije:
po predhodnem dogovoru je možen ogled
zemljišča, ki so predmet javne dražbe. Informacije o ogledu in morebitne dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na tel.
01/709-06-10 ali 01/799-06-16, kontaktna
oseba Olga Smodila.
Občina Cerknica
Ob-7588/08
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 25. 7. 2007 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 19. 2. 2007, objavlja
javno dražbo – licitacijo
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje je nepremičnina na
lokaciji Nova Gorica, Kromberška cesta 12,
6000 Nova Gorica – samostojno stoječa poslovna zgradba s poslovnimi prostori v skupni izmeri 238,32 m2 (klet, pritličje, mansarda) s pripadajočim zemljiščem (stavbišče

in dvorišče) v izmeri 665 m2, s parcelno
številko 730, pripisano k zemljiško knjižnemu vložku št. 439, k.o. Nova Gorica; katastrski podatki stavbe 2304-424-1. Objekt
je zgrajen leta 1995 in ima vso potrebno
infrastrukturo: električno in vodovodno napeljavo, telefonsko napeljavo, ogrevanje je
centralno na plin. Pred objektom je dvorišče
s parkiriščem. Objekt s poslovnimi prostori
se je v preteklosti uporabljal za namene pisarniške – storitvene dejavnosti. Nepremičnina je vpisana v zemljiški knjigi okrajnega
sodišča Nova Gorica, kot lastnina Telekoma
Slovenije d.d.
Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine
je 340.800,00 EUR.
II. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
– licitaciji za prodajo nepremičnine
Javna dražba – licitacija se bo vršila
v multimedijski konferenčni dvorani v pritličju
stavbe Telekoma Slovenije, d.d., Cigaletova
17, Ljubljana, dne 25. 9. 2008 ob 11. uri.
Dražitelj mora najkasneje do vključno 22. 9. 2008 vplačati varščino v višini
34.080,00,00 EUR, kar predstavlja 10%
izklicne cene nepremičnine, ki je predmet
dražbe, s pripisom »plačilo varščine za nepremičnino N. Gorica, Kromberška 12«, na
transakcijski račun Telekoma Slovenije, d.d.,
številka: SI56 0310 0100 6235 420, sklic:
00 98, pri SKB banki d.d., Ajdovščina 4,
1513 Ljubljana.
Na dražbi – licitaciji lahko sodelujejo fizične in pravne osebe.
Dražitelj mora komisiji 30 minut pred pričetkom dražbe:
– dati na vpogled original potrdila o plačilu varščine za predmetno nepremičnino,
– posredovati popolne podatke o številki
tekočega računa (naziv banke in št. računa)
za vračilo varščine,
– dati na vpogled dokument za identifikacijo (osebni dokument),
– pravne osebe in samostojni podjetniki – izročiti izpis iz poslovnega registra pri
AJPES,
– v primeru, da dražitelj nastopa s pooblaščencem pa izročiti pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Nepremičnina se licitira oziroma draži po
navedeni izklicni – izhodiščni ceni.
Dražba – licitacija se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku, vodi jo voditeljica dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je
5.000,00 EUR. Dražba – licitacija bo uspešna
tudi, če se je udeleži en sam dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno. Izlicitirana cena
– vrednost nepremičnine ne more biti nižja
od izklicne cene. Dražitelj ponujene cene ne
sme preklicati (domneva trdnosti ponudbe
je kogentna). Dražba za nepremičnino je
končana, ko voditeljica dražbe trikrat ponovi
isto najvišjo ponujeno ceno. Na dražbi uspe
dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo
ceno. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno – izhodiščno ceno.
Če se dražitelj ne udeleži dražbe, se šteje
da draži nepremičnino z izklicno ceno, po
navedenih pogojih. Ugovori na potek dražbe
se lahko dajo do sestave dražbenega – licitacijskega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe. Uspelemu dražitelju se vplačana varščina
všteje v kupnino; dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli pa se varščina brez obresti vrne
v 8 delovnih dneh od dneva dražbe.
Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«.
Kupec plača poleg izlicitirane vrednosti
nepremičnine še predpisani davek na pro-
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met nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost.
III. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe
– licitacije. Kupnino mora kupec poravnati
v celoti v roku 30 dni od datuma izstavitve
računa, po sklenitvi pogodbe. Če kupec po
svoji krivdi ne izpolni obveznosti, se šteje, da
je odstopil od nakupa – v takšnem primeru
prodajalec zadrži varščino.
Dodatne informacije o dražbi – licitaciji
predmetne nepremičnine lahko dobite ob delavnikih v času od 9. do 12. ure, v Službi za
upravljanje nepremičnin, na tel. 01/234-16-50,
02/530-27-70 in 01/234-15-92.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 05/333-56-12
(Boris).
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-7383/08
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 19, po pooblastilu lastnika nepremičnin
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada, Ljubljana, Poljanska cesta
31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe:
A) Zazidano stavbno zemljišče: parc. št.
2345 pašnik 513 m², vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 2106, k.o. (2175) Jesenice.
Nepremičnina se nahaja med stanovanjskima hišama na naslovu: Jesenice, Cesta
1. maja 30 in Jesenice, Cesta 1. maja 33.
Nepremičnina je do celote v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada (v nadaljevanju: SSRS).
B) Zazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 710 njiva 923 m², vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 2106, k.o. (2175) Jesenice.
Nepremičnina se nahaja na jugozahodnem predelu Jesenic, v neposredni bližini
športne – hokejske dvorane in stanovanjske
stavbe na naslovu: Jesenice, Ulica heroja
Verdnika 17. Nepremičnina je do celote v lasti SSRS-ja.
C) Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1431/20 travnik 2101 m², parc. št. 1431/22
zelenica 1284 m², dvorišče 399 m², obe vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 140, k.o.
(1082) Teharje. Nepremičnina se prodaja
kot zaokrožena celota in je do celote v lasti SSRS-ja. Zakoniti predkupni upravičenec
Občina Štore na nepremičninah ni uveljavljal
zakonite predkupne pravice v 15-dnevnem
roku po 88. členu Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02).
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada.
Nepremičnine pod točkami A) in B) imajo
urejeno zemljiškoknjižno stanje. Lastništvo
za nepremičnini pod točko C) je v postopku zemljiškoknjižnega vpisa (plomba Dn št.
2393/2008 pri Okrajnem sodišču v Celju).
Ogled nepremičnin bo možen:
I. za nepremičnine pod točko A) na kraju nepremičnine, v torek, dne 23. 9. 2008,
od 10. do 10.45. Kontaktna oseba je Emil
Ažman;

II. za nepremičnine pod točko B) na kraju
nepremičnine, v torek, dne 23. 9. 2008, od 11.
do 11.45. Kontaktna oseba je Emil Ažman;
III. za nepremičnino pod točko C) na kraju
nepremičnine, v sredo, dne 24. 9. 2008, ob
10. uri. Kontaktna oseba je Marjan Šepetavec.
II. Izklicna cena in način poteka javne
dražbe
Izklicna cena:
I. Za nepremičnino pod točko A) znaša
12.736,00 EUR.
II. Za nepremičnino pod točko B) znaša
50.765,00 EUR.
III. Za nepremičnini pod točko C) znaša
50.365,00 EUR.
Javna dražba za nepremičnine pod A)
in B) bo:
dne 13. 10. 2008 ob 11. uri v poslovnih
prostorih družbe Stanovanjsko podjetje,
d.o.o. (METING) na naslovu: Industrijska ulica 2a na Jesenicah.
Javna dražba za nepremičnino pod točko
C) bo:
dne 14. 10. 2008 ob 11. uri v poslovnih
prostorih sedeža družbe Stanovanjsko podjetje, d.o.o. na naslovu: Ob Suhi 19 na Ravnah na Koroškem.
Javna dražba bo izvedena v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe
bo nadzorovala pristojna komisija.
Prodaja bo potekala po načinu »videno
– kupljeno«. Vse nepremičnine se prodajajo
po stanju v naravi. Poznejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod točkami A), B) in C) je po
500,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro pred
začetkom javne dražbe osebno oglasiti na
kraju dražbe in v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov ter originale na
vpogled ob prijavi:
1. Potrdilo v originalu o vplačani kavciji v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun
Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje
z objekti d.o.o. številka: 02470-0018512574,
sklic: 03. Kavcija mora biti vplačana vsaj tri
dni pred pričetkom javne dražbe.
2. Za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega
računa. Kavcija se bo neuspelim dražiteljem
vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe na njihov transakcijski račun.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste
osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo
v eni od držav članic Evropske unije.
4. Izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma Poslovnega registra Slovenije v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni.
5. Morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
6. Osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci).
7. Davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko.
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8. Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od
ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine po zgoraj navedenih
pogojih.
5. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti ali jo na
kakršen drugi način razveljaviti.
6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
V. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v osmih dneh od dneva, ko od
prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s strani obeh pogodbenih strank in
izstavljen račun. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino.
Če udeleženec, ki uspe na dražbi, ne sklene
prodajne pogodbe oziroma se ne odzove
na podpis prodajne pogodbe v osmih dneh
po javni dražbi ali ne plača kupnine v osmih
dneh po podpisu pogodbe in izstavitvi računa, se šteje, da je od sklenitve pogodbe
oziroma od pogodbe odstopil. Prodajalec si
v tem primeru zadrži vplačano kavcijo kot
skesnino.
Davek na promet nepremičnin v višini 2%
za zazidana stavbna zemljišča in davek na
dodano vrednost v višini 20% za nezazidana
stavbna zemljišča, kot tudi vse ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe
in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, niso zajeti v kupnini in jih plača kupec.
VI. Ustavitev postopka: Vlada Republike
Slovenije, Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javnim skladom in organ pristojen za izvrševanje proračuna Občine Jesenice in Občine Štore ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko
postopek javne dražbe ustavi do sklenitve
prodajne pogodbe, pri čemer se dražiteljem
povrne stroške v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
Stanovanjsko podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o.,
Ravne na Koroškem
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Razpisi delovnih mest
Ob-7411/08
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07 – urad
no prečiščeno besedilo), Notarska zbornica
Slovenije na predlog notarja Ivana Žetka iz
Novega mesta razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju Ivanu Žetku iz Novega mesta.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: da
je državljan Republike Slovenije, da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost, da ima v Republiki Sloveniji
pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji
nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo
pravne fakultete, da je opravil pravniški državni izpit in da aktivno obvlada slovenski
jezik.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega kandidata, z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-7450/08
Svet Knjižnice Radlje ob Dravi razpisuje
delovno mesto
direktorja Knjižnice Radlje ob Dravi.
Kandidati za direktorja morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene z zakonom,
poleg tega pa tudi naslednje pogoje:
– končana univerzitetna izobrazba družboslovne smeri,
– opravljen strokovni izpit za bibliotekarja
oziroma ga mora opraviti najkasneje v roku
dveh let,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na vodstvenih delih v javnih zavodih za negospodarsko dejavnost,
– ima organizacijske sposobnosti, pasivno znanje tujega jezika in obvlada osnove računalništva, kar dokazuje v skladu
s 16. členom Statuta Knjižnice Radlje ob
Dravi.
K prijavi mora predložiti program nadaljnjega razvoja knjižnice in njenih enot.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo
petih let. Rok za prijavo je osem dni po objavi razpisa. Prijave z dokazili pošljite na
naslov: Knjižnica Radlje ob Dravi, Koroška
cesta 61a, 2360 Radlje ob Dravi. Ovojnice
je potrebno opremiti z oznako »Ne odpiraj-javni razpis«.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Knjižnica Radlje ob Dravi
Ob-7585/08
Na podlagi ZDR (Uradni list RS, št.
42/02, 103/07) Slovensko mladinsko gledališče, Vilharjeva 11, Ljubljana, razpisuje
prosto delovno mesto:
odrsko scenski manipulant IV.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj IV. stopnja poklicne ali druge
izobrazbe tehnične smeri,
– eno leto delovnih izkušenj.
Od kandidatov pričakujemo izkušnje
s področja vseh vrst mizarskih del, izdelave

enostavnejših lesenih konstrukcij in pohištva
ter vzdrževalnih del in popravil opreme.
Delo poteka v premakljivem dopoldanskem delovnem času, občasno tudi v neenakomerno razporejenem in večernem
času.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje s polnim delovnim časom za
določen čas nadomeščanja delavca v bolniškem staležu, s trimesečnim poskusnim
delom in s kasnejšo možnostjo zaposlitve
za nedoločen čas.
Prijave pošljite na naslov: Slovensko
mladinsko gledališče, Vilharjeva 11, 1000
Ljubljana, do 22. septembra 2008, s pri
pisom: Razpis – odrsko scenski manipulant IV.«
Slovensko mladinsko gledališče
Št. 110-162/2008-03110
Ob-7594/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti okrožnega sodnika na
Okrožnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 110-166/2008-03110
Ob-7595/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-121/2008-03110
Ob-7596/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Brežicah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
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– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 4501-14/2008-363
Ob-7384/08
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana objavlja 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. 84/07 in 94/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija,
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja
ponudb vodi komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna
komisija.
2. Vrsta javnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
3. Opis predmeta prodaje
Prodaja premičnin, in sicer 57 rabljenih
vozil. Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
57 enot, ki so predmet javnega zbiranja
ponudb v celoti. Ponudba, v kateri ne bo
ponujen odkup vseh enot, bo izločena iz
nadaljnje obravnave.
Seznam premičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz razpisne dokumentacije
javnega zbiranja ponudb. Izklicna cena za
vse navedene premičnine, ki so predmet
prodaje, znaša skupaj 11.645,00 EUR. To
je tržna vrednost vseh sredstev pri prodaji
v paketu, v stanju kakršnem so, ugotovljena po uradni cenitvi. Ogled premičnin, ki so
predmet prodaje, je mogoč od dneva objave
za javno zbiranje ponudb, do roka za oddajo pisnih ponudb, od 9. do 13. ure, razen
dni, ko državni organi ne delajo, in sicer po
predhodnem dogovoru s kontaktno osebo:
Kazimir Rozmus, tel. 01/471-24-19 oziroma
041/265-588.
4. Pogoji za pravila javnega zbiranje ponudb
Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta
59, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba: Helena Lenarčič, tel. 01/471-23-24; elektronska pošta: helena lenarčič@mors.si; faks
01/471-25-40. Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak dan
med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40,00 EUR z virmanom
(z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS- 2/2008-ODP) na transakcijski račun: 01100-6370191114; sklic
1119119-7141998-00000373. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno, po
pošti ali elektronski pošti. Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu,
ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno
številko, št. javnega naročila, sklic na številko ter potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za

razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov iz
drugega odstavka 4. točke in mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega
naslova ponudnika s številko faksa, št. javnega naročila, elektronski naslov, na katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov
razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na
ponudbeni del.
Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 9. 2008 do 10. ure.
Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Vojkova
cesta 59, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ponudba – ne odpiraj – javni razpis
MORS – 2/2008-ODP – odkup premičnin«,
s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in
priimek ponudnika. Veljavne bodo samo ponudbe odposlane najkasneje do 29. 9. 2008
do 10. ure.
5. Oblika in pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik
Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudniki morajo pred oddajo ponudb vplačati kavcijo v višini 10%
od navedene izklicne cene, in sicer: način
plačila; virmansko, številka transakcijskega
računa: 01100-6370191114 (Ministrstvo za
obrambo) veza: MORS -2/2008-ODP – odkup premičnin.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji. Kavcija bo uspelemu
ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku
javne ponudbe.
Premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Možen je samo odkup vseh
enot skupaj, upoštevane bodo le ponudbe, ki
bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo
enake ali višje od izklicne prodajne cene.
Izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni od
prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo. Kolikor izbrani
ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne
ponudbe razveljavljen, vplačana kavcija bo
zadržana. Kupec mora premičnine prevzeti
in odstraniti iz skladišča naročnika v roku 15
dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe.
Vsi ponudniki bodo o izidu pisno obveščeni v roku 10 dni od roka za predložitev
ponudb. Davek na promet rabljenih motornih vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva in notarsko overitvijo ter morebitne
druge dajatve pogodbe plača kupec.
6. Izbira najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Ponudniki lahko umaknejo ponudbe do
datuma in ure, ki je določen za odpiranje
ponudb.
7. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo,
postopek prodaje premičnega premoženja
ustavi vse do sklenitve pravnega posla.
8. Rok za oddajo ponudbe in veljavnost
ponudbe

Rok za oddajo prijav je 15 dni po objavi
tega razpisa oziroma najkasneje do 29. 9.
2008 do 10. ure.
Rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 40 dni od oddaje ponudbe.
9. Kontaktna oseba upravljalca: dodatne
informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo
za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba Kazimir Rozmus, tel. 01/471-24-19
oziroma 041/265-588.
Ministrstvo za obrambo
Ob-7386/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08), Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnika
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02, 25/04 in 104/05) ter na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2008 (Uradni list RS, št. 13/08)
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota objavlja
javni poziv
za izbiro kulturnih projektov,
ki jih bo v letu 2008 sofinancirala
Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet poziva in področje
Predmet javnega poziva je dodelitev
sredstev za pripravo in izvedbo projektov,
ki jih bodo upravičenci – osebe zasebnega
in javnega prava, avtorji, avtorske skupine
in samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju prijavitelji) izvajali v letu 2008 predvsem
na območju Mestne občine Murska Sobota
(v nadaljevanju MOMS) na področju kulture.
Poziv se nanaša na sofinanciranje kulturnih projektov na področju besednih umetnosti – slovenskih besednih ustvarjalcev, ki
pišejo za otroke in mlade.
2. Namen in cilj javnega poziva
Namen poziva je spodbujanje aktivnosti na področju kulture v MOMS, katerih
realizacija bo ugodno učinkovala na spodbujanje razvoja kulture v MOMS. Cilj poziva je podpreti projekte na področju kulture
v letu 2008, ki se bodo prednostno izvajali v MOMS in so usmerjeni v pripravo na
Evropsko prestolnico kulture 2012 (v nadaljevanju EPK). Cilj poziva je spodbujati:
– dejavnost slovenskih besednih ustvarjalcev, ki pišejo za otroke in mladino,
– izmenjavo stališč, mnenj in izkušenj
med ustvarjalci samimi ter med njimi in literarnimi strokovnjaki, bibliotekarji in književnimi pedagogi,
– strokovno usposabljanje ustvarjalcev,
literarnih strokovnjakov, bibliotekarjev in
književnih pedagogov,
– promocija in popularizacija mladinske
književnosti v slovenskem kulturno-jezikovnem ter mednarodnem prostoru,
– učence in dijake OŠ in SŠ v MOMS
k branju ter seznanjanju s sodobnimi slovenskimi literarnimi ustvarjalci in njihovim
delom.
3. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu
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Na poziv se lahko prijavijo vsi pravni
subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali drugih dejavnosti, občinska društva in zveze, avtorji
in avtorske skupine ter samostojni kulturni
delavci. Prijavitelj mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na območju MOMS
in ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih
obveznosti do MOMS, če je v preteklih letih
prejel sredstva iz proračuna MOMS. Prijavitelj mora imeti prav tako poravnane vse
davke in prispevke.
Prijavitelji lahko na ta javni poziv prijavijo
samo projekte, ki bodo izvajani v letu 2008.
Če prijavitelj pripravi dva ali več projektov,
jih mora oddati ločeno.
Do sredstev iz tega poziva niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100-odstotno sofinancirani iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU-proračuna;
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega
pristojnega organa začet sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne
poravnave ali likvidacije;
– ki so navedena v seznamu podjetij,
s katerimi se na podlagi določb Zakona
o preprečevanju korupcije ne sme poslovati
(Uradni list RS, št. 43/05).
5. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva, je 3.100 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu MOMS
na proračunski postavki 180350035 Evropska prestolnica kulture 2012. Maksimalna
višina sofinanciranja je do 70% vrednosti
projekta.
6. Kriteriji za izbiro projektov
6. 1 Splošni kriteriji za izbiro projektov:
– vsebina, obseg, usklajenost in pomen
projekta za kulturni razvoj v MOMS,
– kakovost in učinkovitost projekta,
– celovitost, realnost in gospodarnost
projekta,
– nekomercialen značaj projekta,
– dolgoročni pomen projekta,
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v izvedbi, za kakovostno
izvedbo projekta,
– realno ovrednoten in uravnotežen projekt,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
6.2 Prednostni kriteriji poziva: prednostno bodo obravnavani projekti, ki poleg
splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije. Prednostni kriteriji so sestavni
del dokumentacije poziva.
6.3. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Način ocenjevanja: splošni in prednostni kriteriji poziva so ovrednoteni s točkami
in dostopni v dokumentaciji poziva. Izbrani
bodo tisti projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam
odobrenih projektov za leto 2008. Najvišje
število prejetih točk za posamezen projekt
je 100 točk.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na
podlagi tega poziva morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2008. Skrajni rok za predložitev zahtevkov in poročil je 31. 11. 2008.
8. Rok poziva: javni poziv je odprt od
12. 9. 2008 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 13. 10. 2008.

9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih
obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke,
določene v dokumentaciji poziva. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: kulturni projekt 2008-II«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka poziva, ne bodo upoštevane.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
10. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v roku poziva na način, kot
velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako
na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna
vloga: kulturni projekt 2008-II z obvezno
navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša«.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki so jih podale upravičene osebe,
bo potekala po vrstnem redu prispetja. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo bo pristojni uslužbenec
v roku 5 dni od odprtja vloge predlagatelja
pozval, da do določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da je predlagatelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga
s sklepom zavržena.
Mestna občina Murska Sobota bo predlagatelje obvestila o dejstvih in okoliščinah,
pomembnih za izdajo odločbe in dodelitvi
sredstev v roku 1 meseca po zaprtju poziva.
Predlogi za sofinanciranje na podlagi
tega poziva bodo izvedeni po postopku, kot
ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa.
11. Dokumentacija poziva: zainteresirani lahko dokumentacijo poziva dobijo ali le
pogledajo vanjo na vložišču Mestne občine
Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 7.30 do 14.30, ob sredah od 7.30
do 15.30 in ob petkih od 7.30 do 13.30 ali
na spletnih straneh Mestne občine Murska
Sobota www.murska-sobota.si. Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom lahko zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu
vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku
za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel.
02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na naslovu: darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 153/08
Ob-7410/08
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, Šentilj
v Slovenskih goricah, objavlja na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Šentilj za leto 2008 (MUV,
št. 7/2008) ter letnega programa prodaje in
nakupa stvarnega premoženja Občine Šentilj za leto 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Občine Šentilj
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slo-
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venskih goricah, matična številka 5884209,
ID številka za DDV SI38253283.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb so
naslednje nepremičnine:
2.1. Nezazidano stavbno zemljišče v k.o.
Štrihovec, ki se prodaja:
– parc. št. 267/1 njiva v izmeri 501 m2,
izhodiščna cena je 12.525,00 €.
Nepremična je prosta vseh bremen. Navedena izhodiščna cena ne vsebuje davka.
Nepremičnina se oddaja v najem. Najemnik
ima predkupno pravico.
2.2. Poslovna stavba na naslovu Vranji
Vrh 3, Sladki Vrh, parc. št. 36/1.S stavbišče
v izmeri 450 m2 in dvorišče v izmeri 1922 m2
– stara šola, pripisano pri vl. št. 125, k.o.
Sladki Vrh, ki se prodaja po izhodiščni ceni
127.000,00 €. Nepremičnina je prazna. Izhodiščna cena ne vključuje davka.
2.3. Letno kopališče v Sladkem Vrhu,
parc. št. 389/15 zelenica v izmeri 463 m2,
poslovna stavba v izmeri 152 m2, funkcionalen objekt 437 m2, funkcionalen objekt v izmeri 510 m2, pot v izmeri 570 m2, dvorišče
v izmeri 1143 m2, zelenica v izmeri 375 m2
in zelenica v izmeri 6240 m2, skupaj v izmeri 9890 m2, pripisano pri vl. št. 583, k.o.
Sladki Vrh, ki se prodaja za izhodiščno ceno
99.100,00 €, bodisi daje v najem za določen
čas oziroma po dogovoru. Zemljišče po PUP
za naselje Sladki Vrh spada med površine
namenjene za šport in rekreacijo.
2.4. Poslovna stavba na naslovu Cvetlična ulica 11, Šentilj, parc. št. 969/16
dvorišče v izmeri 453 m2 in stanovanjska
stavba v izmeri 235 m2 – stari vrtec Šentilj,
pripisano pri vl. št. 70, ki se daje v najem za
določen čas oziroma po dogovoru. Poslovna stavba je primerna za izvajanje mirne
dejavnosti.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Prodajno pogodbo bo pripravil prodajalec.
3.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in
bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru oziroma po poteku roka za
uveljavljanje predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Občina Šentilj pravico zadržati vplačano varščino.
3.5. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči davek, strošek
objave javnega zbiranja in stroške overitve
pogodbe pri notarju ter strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji najema:
4.1. Najemno pogodbo bo pripravila Občina Šentilj.
4.2. Nepremičnina se odda po načelu
»kupljeno-videno«.
4.3. Nepremičnina bo oddana v najem
ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo
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ponudbo in bo s sklepom župana izbran za
najugodnejšega ponudnika.
4.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
najemno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
4.5. Najemna pogodba bo sklenjena pod
razveznim pogojem, ki bo nastopil v primeru
zavrnitve dovoljenja oziroma soglasja, ki jih
zahtevajo določbe zakonskih in podzakonskih aktov, s strani pristojnih organov, in sicer z dnem pravnomočnosti zavrnitve.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
5.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% ponujene cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na zakladniški račun
Občine Šentilj št. 01318-0100009155. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika. Za najem
se varščina ne plača.
5.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek, oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije) in navedbo
nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 5. 4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 29. 9.
2008. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišča
parc. št. ….., k.o. …«, na naslov: Občina
Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o vplačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 30. 11. 2008,
– za nepremičnino pod 2.3. – program
razvoja in ponudbe,
– za nepremičnino pod 2.4. – opis dejavnosti.
6. Dodatne informacije
Dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled zemljišč – lokacij, dobijo interesenti na Občini Šentilj, tel. 02/650-62-00,
02/650-62-04, kontaktna oseba Renata Trajbar Kurbus.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
7.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe 2. 10. 2008 ob 9. uri, v prostorih Občine
Šentilj. Odpiranje ne bo javno.
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7.2. Kriteriji za izbiro najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene kupnine in
ustrezen program (v primerih, ko je le-ta
zahtevan).
7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
7.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
7.5. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopke razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem dokumentacije.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno na spletni strani Občine Šentilj,
http://www.sentilj.si/javni razpisi.
Občina Šentilj
Št. 351-123/2007
Ob-7466/08
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250
Ptuj objavlja
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice
za postavitev montažne športne
dvorane pri OŠ Mladika
1. Pravna podlaga: Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 110/02 – ZDFB, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Zakon
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Sklep 9.
redne seje Mestnega sveta Mestne občine
Ptuj z dne 23. 7. 2007.
2. Predmet ustanovitve stavbne pravice
je naslednja nepremičnina
Številka zemljiške parcele 1692/9 v izmeri 2.210 m2 dvorišče, k.o. Ptuj.
Oznaka prostorske enote: Območje
P11-13 Mladika, poselitveno območje za
katerega do sprejema lokacijskega načrta,
posege v prostor ureja Odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje mesta Ptuj
(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št.
7/94, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
11/97 in 12/06).
3. Namen javnega zbiranja ponudb
Ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe zemljišča za postavitev
montažne športne dvorane ob OŠ Mladika
za dobo 40 let.
Mestna občina Ptuj (v nadaljevanju razpisovalec) bo podelila stavbno pravico tistemu ponudniku (v nadaljevanju prevzemnik),
ki bo na podlagi sklenjene pogodbe med
razpisovalcem in prevzemnikom stavbne
pravice, v 12 mesecih od pravnomočnosti
gradbenega dovoljenja, izvedel postavitev
montažne športne dvorane ob OŠ Mladika,
v skladu z javno objavo in pogoji iz razpisne
dokumentacije.
4. Vrednost nadomestila za stavbno pravico in ostali stroški, ki jih bo moral nositi
prevzemnik
Ocenjena vrednost nadomestila za
stavbno pravico znaša 5.757,05 € (brez
DDV) in se imetniku stavbne pravice poračuna s pravico koriščenja terminov osnovnih
šol Mestne občine Ptuj za izvedbo športne
vzgoje otrok v športni dvorani.

Prevzemnika stavbne pravice bremenijo
DDV, takse in vsi stroški v zvezi z pridobitvijo projektne, upravne ter tehnične dokumentacije, ki so vezani na postavitev navedenega objekta.
5. Informacije in razpisna dokumentacija:
ponudniki lahko informacije in razpisno dokumentacijo dobijo oziroma osebno prevzamejo na sedežu razpisovalca vsak dan med
8. do 12. uro, ali na zgoraj imenovani naslov
pošljejo zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije. Zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije lahko pošljejo po pošti,
faksu 02/748-29-98 ali na tel. 02/748-29-50
in e-mail: maja.erjavec@ptuj.si.
6. Oblika in pogoji, pod katerimi lahko
ponudniki predložijo ponudbe
Ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo na podlagi razpisne dokumentacije tako,
da izpolnijo ponudbo, predložijo dokazila,
izpolnjene in podpisane izjave ter parafiran predlog pogodbe, kot določa razpisna
dokumentacija. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati izdelano idejno zasnovo
in tehnične pogoje.
Ponudnik mora zagotavljati veljavnost
ponudbe najmanj do 31. 12. 2008.
7. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici, najkasneje do 26. 9. 2008 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
Z vidno oznako »Ne odpiraj – Ponudba« in z navedbo »Stavbna pravica za postavitev montažne športne dvorane ob OŠ
Mladika«.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudniku
oziroma pošiljatelju.
8. Drugi pogoji
Komisija razpisovalca za izvedbo in nadzor nad postopkom, lahko do sklenitve predmetne pogodbe, postopek javnega zbiranja
ponudb kadarkoli zaustavi. Ponudnik nima
pravice do povračila stroškov.
Kolikor bo komisija razpisovalca ocenila,
da bi za dodelitev stavbne pravice lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med
ponudniki izvedel pogajanja.
Razpisovalec ni obvezen skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Ogled nepremičnine je možen na kraju
samem.
Merila za izbor bodo navedena v razpisni
dokumentaciji.
Dodatne informacije lahko ponudniki dobijo pri kontaktni osebi razpisovalca: Ivan
Vidovič, odgovorna oseba za izvajanje investicije.
Mestna občina Ptuj
Št. 154
Ob-7467/08
Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, na
podlagi 16. člena Statuta občine Šenčur
(UVG, št. 9/04 in 25/06) in 43. in 45. člena
Uredbe o stvarnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 84/07) ter sklepa
občinskega sveta z dne 21. 12. 2007 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zazidljivega zemljišča
na Deteljici
Občina Šenčur želi, da se na zemljišču
parc. št. 1881/2, k.o. Šenčur, travnik v izmeri
34.694 m2, zgradijo objekti, ki so sprejemljivi
za to območje in ki bodo občini zagotavljali
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nadaljnji gospodarski razvoj. Občina Šenčur
prodaja svoj solastni del zemljišča v obsegu
20727/34694, to je 20.727 m2.
Solastniki tega zemljišča so tudi dediči
pok. Franca Rabiča v obsegu 10647/34694 in
dva druga solastnika obsegu 3320/34694.
Po posebnem dogovoru istočasno svoj
solastni del zemljišča v obsegu 10647/34694
v izmeri 10.647 m2, prodajajo tudi dediči po
pokojnem Francu Rabiču.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča,
predstavlja zemljišče »M – mešano območje«, po podrobni namenski rabi pa »O – območje za oskrbne dejavnosti«.
Pogoji razpisa:
1. Navedba prodajalca: Občina Šenčur,
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, ki jo zastopa župan Miro Kozelj.
2. Predmet prodaje: solastni del zemljišča, ki je v lasti Občine Šenčur in to
20727/34694 parcele št. 1881/2, k.o. Šenčur, travnik v obsegu 20.727 m2.
3. Planska namembnost navedenih zemljišč je razvidna iz potrdila o namenski rabi
zemljišča št. 3501-4765/08, ki je na vpogled
pri občinskem organu.
Zemljišče leži v območju desno od ceste
Kranj – Brnik, med avtocesto in dovozno
cesto na AC.
Natančna lega zemljišč je razvidna iz
mapne kopije, ki je na vpogled pri občinskem organu.
Na pisno zahtevo ponudnika bo občinski
organ ponudniku posredoval kopijo potrdila
o namenski rabi zemljišča in mapno kopijo.
4. Izhodiščna cena: izhodiščna prodajna cena zemljišča je neto 194,50 EUR/m2.
Rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina
pogodbe.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
Zemljišče ni komunalno opremljeno. Kupec bo za komunalno opremljenost moral
skleniti posebno pogodbo.
5. Nepremičnina se proda v celoti solastnega deleža. Zemljišče se prodaja po
načelu videno-kupljeno.
6. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne vrednosti, kar znaša
po velikosti nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na TRR Občine Šenčur, št.
01317-0100006973, ter obvezno navesti namen nakazila: kavcija, sklic Deteljica.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
končanem izboru ponudnikov.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe,
– ponujeno ceno – ki ne more biti nižja
od izhodiščne cene določene s cenitvijo,
– dokazilo o plačani kavciji.
8. Ponudnik je vezan na dano ponudbo
do prejema obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika.

9. Ponudnikov za zemljišče je lahko več,
vendar morajo nastopati enotno, za vse ponudnike veljajo isti pogoji.
10. Nepopolne in nepravočasno prejete
ponudbe ne bodo upoštevane.
11. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo pogodba sklenjena v roku 15 dni
od sprejema odločitve. Odločitev bo sprejeta
v roku 30 dni od poteka razpisa. Če izbrani
ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Občina Šenčur zadržala
njegovo kavcijo in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
12. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena.
13. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Šenčur na predlog komisije.
Izbor najugodnejših ponudnikov bo opravila komisija. V primeru, da komisija oceni,
da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati
najboljšega ponudnika, ali da je mogoče
doseči ugodnejše pogoje razpolaganja (višjo ceno), lahko komisija pozove vse ponudnike, da ponudbo dopolnijo v posameznih
elementih. Komisija bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
14. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh po
sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Izbrani ponudnik je dolžan plačati stroške sestave pogodbe, pripadajoči davek na
dodano vrednost, stroške notarja za overitev
pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice
v zemljiško knjigo.
15. Vsa dodatna pojasnila o nepremičnini in ostale informacije interesenti dobijo na
Občini Šenčur, Oddelku za gospodarsko in
komunalno dejavnost, kontaktna oseba Aleš
Puhar, tel. 04/251-91-05.
16. Občina Šenčur lahko ustavi začeti
postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom
povrne plačane kavcije. Prav tako si Občina
Šenčur pridržuje pravico, da ne glede na
prejete ponudbe, ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
17. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur,
z oznako: »Ponudba Ne odpiraj – Deteljica«. Rok za oddajo ponudb je do 29. septembra 2008, do 10. ure.
18. Javno odpiranje ponudb bo 29. septembra 2008, ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Šenčur, Kranjska cesta 11.
Dodatno pojasnilo: prodaja solastnega deleža dedičev Franca Rabiča: ponudbe za nakup solastnega deleža v obsegu
10647/34694 zemljišča v izmeri 10.647 m2,
se do zaključka razpisnega roka naslovijo na
zastopnika Agent Kranj d.o.o., Stritarjeva ulica 4, 4000 Kranj. Informacije o prodaji daje
zastopnik Jože Šinko na tel. 040/643-493.
Občina Šenčur
Ob-7481/08
Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled,
kot najemodajalec, objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem gostišča Jurček na Homu
I. Opis predmeta najema: Občina Bled
oddaja v najem gostišče Jurček na Homu.
Nepremičnina, ki se daje v najem, v naravi obsega 2106 m2 (101 m2 poslovna stav-
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ba-gostišče; 12 m2 gospodarsko poslopje,
24 m2 gospodarsko poslopje, 25 m2 gospodarsko poslopje, 1944 m2 dvorišče).
Nepremičnino bo izbran najemnik lahko
prevzel v najem predvidoma z dnem 1. 10.
2008.
Najemna pogodba se bo sklepala za obdobje 5 let od sklenitve pogodbe.
II. Zakonska podlaga za razpolaganje:
oddaja v najem se izvaja na podlagi določil
Uredbe o stvarnem premoženju države in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07).
III. Pogoji sodelovanja
Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika bo upoštevala le tiste ponudbe, ki
bodo izpolnili vse pogoje javnega razpisa.
Da bo ponudba štela za popolno mora ponudnik predložiti:
a) Obrazec ponudbe – izpolnjen, požigosan in podpisan s priloženim dokazilom
o registraciji.
b) Program rabe gostišča.
c) Osnutek pogodbe – izpolnjen, parfiran
(vse strani).
d) Potrdilo o plačilu varščine.
IV. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do dne 25. septembra 2008 do 12. ure, na naslov Občine
Bled pod oznako »javno zbiranje ponudb
za najem gostišča – ne odpiraj-ponudba«.
Nepravočasne ponudbe se bodo vrnile ponudnikom neodprte.
Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je do 30. oktober 2008.
V. Merili za izbor
Merili za izbor najugodnejšega ponudnika sta:
– ponujena neto mesečna najemnina za
gostišče (brez DDV) – 60%;
– ustreznost programa rabe gostišča
– 40%.
Podrobneje sta merili razdelani v razpisni
dokumentaciji.
Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti,
ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in dosegel
najvišje število točk. V primeru istega števila
točk, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil
višjo mesečno najemnino.
VI. Plačilo varščine
Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za
resnost ponudbe v višini 3.000 €, ki se vplača
na TRR proračuna št.: 01203-0100007903,
sklic: 28 75027-7141998-71419963 ter ponudbi priložiti potrdilo o plačilu varščine.
Najugodnejšemu ponudniku bo varščina upoštevana kot varščina najemnega
razmerja. Ostalim ponudnikom bo varščina
vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
VII. Odpiranje ponudb in obvestitev ponudnikov: odpiranje ponudb bo javno, in sicer dne: 26. 9. 2008 ob 11. uri, v prostorih
Občine Bled. Pravočasno prispele ponudbe
bo komisija pregledala in ocenila skladno
z razpisanimi merili. Vsi ponudniki bodo
o izbiri pisno obveščeni. Z namenom doseganja ugodnejše ponudbe so možna tudi
pogajanja.
VIII. Pridobivanje informacij: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije v zvezi z oddajo
v najem na elektronsko pošto: aleksandra.zumer@bled.si.
IX. Razno
Občina si pridržuje pravico ustaviti postopek do sklenitve pravnega posla.
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Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot
najemodajalec skleniti najemno pogodbo
najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega
poziva k podpisu pogodbe.
Občina Bled
Ob-7552/08
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in 43.
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07,
94/07), Odloka o proračunu Mestne občine
Ljubljana za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 122/07)
in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana
za leto 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo in oddajo v najem
nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponud: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodišča cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb za
prodajo je naslednja nepremičnina:
2.1.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
Parc. št. 1042/48 travnik v izmeri
329,00 m2 in parc. št. 1042/49 travnik v izmeri 40,00 m2, obe vpisani v z.k. vl. št. 1157
k.o. Šentvid nad Ljubljano; zemljišče, ki je
predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, nahaja v območju urejanja
ŠS 4/3, v površinah za stanovanjske vrstne
hiše. Območje urejanja ŠS 4/3, kjer se nahajata predmetni zemljišči, se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za
plansko celoto Š4 Dravlje (Ur. l. SRS, št.
20/89 in Ur. l. RS, št. 58/92, 78/94, 22/98,
46/00, 85/02), ki predmetni zemljišči uvršča
v morfološko enoto 2B/10, namenjeno stanovanjskim vrstnim hišam in urejanju skupnih zunanjih površin.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena: 73.800,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20% davek na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
2.1.2 Zazidano stavbno zemljišče:
Parc. št. 349/5 zelenica v izmeri 228 m2,
vpisana v z.k. vl. št. 506 k.o. Šujica.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, delno nahaja
v območju urejanja VS 3/3 Brdo-Vrhovci,
ki je namenjeno stanovanjem in spremljajočim dejavnosti, v morfološki enoti 2A/1.
Območje urejanja, kjer se nahaja predmetno
zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
V3-Vič (Ur. l. SRS, št. 6/88, 18/88 in Ur. l.
RS, št. 40/92, 49/96, 63/99, 98/99, 64/05).
Po določilih veljavnega prostorskega akta
je zemljišče namenjeno za stanovanjske
objekte in objekte osnovne preskrbe. Na
predmetni nepremičnini je potrebno ohraniti
obstoječe drevje. Nepremičnina je prosta
vseh bremen.
Izhodiščna cena: 114.000,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
davka na promet z nepremičninami, ki ga
plača kupec.
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2.2 Predmet javnega zbiranja ponudb za
oddajo v najem:
2.2.1 Stavbno zemljišče:
– parc. št. 2010 – del, gozd v izmeri
8.000 m2,
– parc. št. 2020 – del, gozd v izmeri
2.000 m2,
obe vpisani v vl. št. 1188 k.o. Ajdovščina,
last Mestne občine Ljubljana, do celote.
Zemljišče, ki je predmet oddaje v najem,
se po določilih Dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000
za območje Mestne občine Ljubljana (Ur.
l. SRS, št. 11/86 in Ur. l. RS, št. 23/91 in
ostali), nahaja v območju urejanja CR 3/1
Tivoli in CR 3/2 Tivolski grad in se oddaja
za namen vzpostavitve družinskega plezalnega parka oziroma poligona, postavljenega
v obliki avanturistične poti skozi gozd.
Območje urejanja, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Ur. l. SRS, št.
13/88 in Ur. l. RS, št. 21/90, 16/91, 35/92,
15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02,
69/03 in 19/07) in Odlokom o prostorskih
ureditvenih pogojih za območji urejanja CR
3/1 (del) Tivoli in CR 3/2 Tivolski grad (Ur. l.
RS, št. 47/92) ter je po Odloku o razglasitvi
Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba (Ur.
l. SRS, št. 21/84) razglašeno za naravno
znamenitost, vpisano v register naravne in
kulturne dediščine, ki se vodi pri Ministrstvu
za kulturo pod št. EŠD 22736.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izhodiščna
cena
najema:
20.000,00 EUR.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
4. Pogoji oddaje v najem
4.1 Najemna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina se oddaja po načelu
»videno – oddano«.
4.3 Nepremičnina bo oddana v najem
ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je:
– postavil najmanj 3 referenčne objekte,
iz dejavnosti, ki je razpisana za najem,

– da predloži dokazila o ustrezni izobrazbi inštruktorjev za delo v doživljajskih in
adrenalinskih parkih, ki so redno ali pogodbeno zaposleni pri ponudniku,
– da predloži dokazilo o licenci za opravljanje turistične dejavnosti oziroma dejavnosti turističnih agencij, izdano pri Gospodarski zbornici Slovenije in s tem bo
s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
4.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
najemno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
najema odstopil in ima Mestna občina Ljub
ljana pravico zadržati vplačano varščino.
4.5 Po plačilu celotne letne najemnine in
po poravnanih vseh stroških se bo najemniku nepremičnina izročila v najem s pravico
vpisa najemne pravice na najeti nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.6 Plačilo celotne najemnine v roku 8
dni po sklenitvi najemne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. Če najemnik ne poravna najemnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje
najemna pogodba za razdrto.
4.7 Najemnik bo poleg ponujene najemnine dolžan plačati še stroške notarskega
zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe najemne pravice na svoje ime in v svojo korist
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno:
– za nepremičnino pod zap. št. 2.1.
plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.:
01261-0100000114, sklic na št. 201006,
z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb za ŠS 4/3«. Plačana varščina
se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.2.
plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.:
01261-0100000114, sklic na št. 201006,
z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje
ponudb za VS 3/3 Brdo-Vrhovci«. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.3.
plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.:
01261-0100000114, sklic na št. 201013,
z navedbo plačila varščine – javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna
v najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika.
5.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
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– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 27. 9.
2008. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja ŠS 4/3« na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija
za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana,
1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje
2, za točko 2.1.;
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja VS 3/3 Brdo-Vrhovci« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2, za točko 2.2.;
– »Ne odpiraj – ponudba za najem nepremičnin v območju urejanja CR 3/1 Tivoli
in CR 3/2 Tivolski grad« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000
Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, za
točko 2.3.
5.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 2. 2009.
6. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja
ponudb, natančnejše podatke o predmetni
nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni
občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za ravnanje z nepremičninami, za navedene
nepremičnine na tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba Darja Fetih. Ogled nepremičnine
in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je
možen po predhodnem dogovoru.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 2. 10. 2008 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub
15 (dvorana), z začetkom:
– za nepremičnino pod zap. št. 2.1 ob
10. uri,
– za nepremičnino pod zap. št. 2.2. ob
10.30,
– za nepremičnino pod zap. št. 2.3. ob
11. uri.
7.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
7.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
7.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
7.5 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imeno-

vana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Ob-7570/08
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov in garaž
v najem
objavljeno na spletni strani http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji od
dne 5. 9. 2008 do dne 26. 9. 2008.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine
Poslovni prostori:
1. Cankarjevo nabrežje 1
Oddajamo poslovni prostori št. P02 površine 207,95 m2 za trgovino z neživili in
gostinsko dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor za mesec
september 2008 znaša 19,40 EUR/m2.
Mestna občina Ljubljana ima diskrecijsko
pravico pri odločanju glede vsebine dejavnosti v poslovnem prostoru.
Poslovni prostor je najemnik dolžan
usposobiti za obratovanje in pridobiti vsa
po veljavni zakonodaji potrebna dovoljenja
z lastnimi sredstvi najkasneje v treh mesecih
po primopredaji ključev. Vložena sredstva
v obnovo bremenijo najemnika samega,
zato bo moral podati pisno izjavo, da se
odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti
z opravljanjem dejavnosti najkasneje v treh
mesecih od dneva prevzema poslovnega
prostora. Najemnik je oproščen plačevanja
najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za
dobo treh mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora.
V primeru, da bo izbran ponudnik, ki bo
v poslovnem prostoru opravljal gostinsko
dejavnost, bo moral na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za opravljanje gostinske
dejavnosti v poslovnem prostoru in pričeti
z obratovanjem v šest mesecev od zapisniškega prevzema ključev. Najemnik je
oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja gostinske dejavnosti, vendar
največ za dobo šestih mesecev.
2. Gosposka 4
Oddajamo poslovni prostor P03 površine
49,88 m2, za trgovino z neživili, storitveno in
pisarniško dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za mesec september 2008 znaša
9,81 EUR/m2.
3. Poljanska cesta 16
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 36,09 m2, za trgovino z neživili in
storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor za mesec
september 2008 znaša 16,90 EUR/m2.
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4. Tržaška cesta 2
Oddajamo pisarniški poslovni prostor
št. 101, površine 18,35 m2 in poslovni prostor št. 103, površine 21,35 m2. Izhodiščna
ocenjena najemnina za poslovna prostora za mesec september 2008 znaša 7,54
EUR/m2.
5. Podhod Ajdovščina 1
Oddajamo poslovni prostor št. K01, površine 26,93 m2, za trgovino z neživili in
storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor za mesec
september 2008 znaša 9,60 EUR/m2.
6. Kongresni trg 10 (arkade na Hribarjevem nabrežju)
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 41,78 m2, za gostinsko dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni
prostor za mesec september 2008 znaša
20,40 EUR/m2.
Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je
50% za višino ponujene najemnine in 50%
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
Posebni pogoji: poslovni prostor se oddaja za gostinsko dejavnost, in sicer za kavarno in slaščičarno. V lokalu se mora predvajati glasba, ki je v povezavi z zvrstjo, ki jo
predvajajo v Slovenski filharmoniji.
7. Luize Pesjakove 9
Oddajamo poslovni prostor št. P02, površine 100,69 m2, za pisarniško dejavnost,
trgovino z neživili in storitveno dejavnost.
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni
prostor za mesec september 2008 znaša
13,36 EUR/m2.
Oddajamo poslovni prostor št. P11, površine 24,77 m2, za pisarniško dejavnost,
trgovino z neživili in storitveno dejavnost.
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni
prostor za mesec september 2008 znaša
13,36 EUR/m2.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list,
2. za gospodarske družbe: izpisek iz
sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
4. za druge pravne osebe: izpisek iz
drugega registra;
2 – opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje
dejavnosti ponudnika;
3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski
organi) in samostojni podjetniki predložijo
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih,
in sicer:
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki
vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu,
3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe
na obrazcih AJPES;
– fizične osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih izdano na
banki preko katere vodijo plačilni promet za
zadnje 3 mesece;
4 – vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti origi-
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nal bančne garancije za resnost ponudbe
v višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine
Ljubljana, ki se ga dobi v času odprtega
razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič, v času
uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in
od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure
in od 14. do 16. ure ter petek od 8. do 12.
ure). Veljavnost garancije mora biti vsaj do
26. 9. 2009;
5 – vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno
pogodbo za najem poslovnega prostora za
lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo
dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu
Odseka za razpolaganje z nepremičninami,
pri ga. Gajič, v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva,
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske
družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti
zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih
subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh
strani veljavne osebne izkaznice oziroma
potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebnega
računa);
6 – fizične osebe predložijo potrdilo
o državljanstvu RS in stalnem prebivališču
v RS;
7 – neposredni proračunski uporabniki
predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov
za poslovne prostore, ki jih najemajo;
8 – izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine;
9 – izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dne 26. 12. 2008.
III. Pogoji najema:
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške
za katere se stranki dogovorita z najemno
pogodbo.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
– V primeru oddaje poslovnega prostora v starem mestnem jedru mora najemnik
zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni
v tednu.
– Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni
zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo
v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa
oziroma najkasneje do 25. v mesecu za
tekoči mesec.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
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ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici »Ponudba za najem poslovnih
prostorov – Ne odpiraj« in »Lokacija (naslov poslovnega prostora) in št. poslovnega
prostora ______«. Na zadnji strani ovojnice
mora biti obvezno naveden naziv in naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
26. 9. 2008. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih
ponudb in ponudb prispelih po razpisnem
roku komisija ne bo obravnavala.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene ter se jih
ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Župan lahko ustavit začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje
ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
2. 10. 2008 ob 12. uri, na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana,
v sejni sobi št. 401.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače določeno.
VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 26. 12.
2008.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za
razpolaganje z nepremičninami, Adamič–
Lundrovo nabrežje 2, pri g. Kastelic, v času
uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od
13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od
14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure) ali
po tel. 01/306-11-39.
Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:
Datum

Ura
9.00
9.45
10.15
16. 9. 2008 10.45
11.15
12.00
12.45

Lokacija
Cankarjevo nabrežje 1
Kongresni trg 10
Gosposka ulica 4
Podhod Ajdovščina 1
Poljanska 16
Luize Pesjakove 9
Tržaška 2

I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine
Garaže:
1. Ambrožev trg 4 – v objektu oddajamo garaže št. IX/A-16, VII/A-10 in VI/A-9
vsaka površine 10,58 m2 z izhodiščno najemnino za mesec september 2008, t.j. 5,56
EUR/m2.
Posebni pogoji:
Garaže na Ambroževem trgu 4 se oddajajo za določen čas enega leta brez možnosti podaljšanja najemne pogodbe.
Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS.
Najemnik plačuje DDV za najem garaže. Cene v razpisu za garaže ne vsebujejo
DDV.
II. Javne ponudbe kandidatov za najem
garaže morajo vsebovati naslednja dokazila:
A – fizične osebe predložijo dokazilo o državljanstvu in stalnem prebivališču v RS;
– pravne osebe predložijo izpisek iz registra, ki izkazuje zadnje stanje;
B – potrdilo o lastništvu osebnega vozila;
C – vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjen in podpisan vprašalnik s podatki o najemniku, ki ga dobijo v času javnega zbiranja
ponudb v tajništvu Odseka za razpolaganje
z nepremičninami, pri ga. Gajič, v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od
13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od
14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure);
D – vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno
pogodbo za najem garaže za lokacijo, za
katero vlagajo ponudbo, ki jo dobijo v času
javnega zbiranja ponudb v tajništvu Odseka
za razpolaganje z nepremičninami pri ga.
Gajič, v času uradnih ur (ponedeljek od 8.
do 12. ure in od 13. do 15. ure, sreda od 8.
do 12. ure in od 14. do 16. ure ter petek od
8. do 12. ure).
III. Pogoji najema:
– Garaže se oddajajo za določen čas
petih leta, če ni drugače določeno s posebnimi pogoji.
– Najemnik nima pravice oddati garažo
v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere
se stranki dogovorita s najemno pogodbo.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v garažo niti ne pridobi nikakršnih pravic na garaži na podlagi
vlaganj.
– Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po veljavni zakonodaji
za najem garaže plačuje zneska DDV.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa
oziroma najkasneje do 25. v mesecu za
tekoči mesec.
– Izhodiščna najemnina je določena na
podlagi Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin
(Uradni list RS, št. 14/99, 16/99).
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundro-
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vo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici »Ponudba za najem garaže – Ne
odpiraj« in »Lokacija (naslov garaže) in št.
garaže ______«. Na zadnji strani ovojnice
mora biti obvezno naveden naziv in naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
26. 9. 2008. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih
ponudb in ponudb prispelih po razpisnem
roku komisija ne bo obravnavala.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih
ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Mestna občina Ljubljana lahko na podlagi javnega zbiranja ponudb kadarkoli ustavi postopek oddaje do sklenitve pravnega
posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev garaže
v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da
najemnik odstopa od svoje ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
2. 10. 2008 ob 12. uri, na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana,
v sejni sobi št. 401.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija najemodajalca, ki bo
vse ponudnike obvestila o izboru v 15 dneh
od dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina.
VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 26. 12.
2008.
VIII. Informacije: vsa pojasnila z zvezi
z najemom, ogledom poslovnih prostorov ter
dvigom razpisne dokumentacije dobite na
Odseku za razpolaganje z nepremičninami,
Adamič–Lundrovo nabrežje 2, pri g. Kastelic, v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do
12. ure in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do
12. ure in od 14. do 16. ure ter petek od 8.
do 12. ure) ali po tel. 01/306-11-39.
IX. Posebni pogoji
V primerih, če ponudnik za najem garaže:
– umakne ponudbo za najem,
– če ponudnik v roku 15 dni od dneva vabila k podpisu ne podpiše najemne pogodbe
ali če v roku 15 dni od vabila ne prevzame
ključev poslovnega prostora,
– odpove najemno razmerje v roku šestih mesecev od dneva veljavnosti najemne
pogodbe,
– vrne ključe garaže (ali kartico) brez
predhodne pisne odpovedi v roku šestih
mesecev od dneva veljavnosti najemne pogodbe,
je ponudnik oziroma najemnik dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 417,00 EUR.

Omogočen je tudi ogled garaž po predhodnem dogovoru na tel. 306-11-34 (g. Hostnik).
Mestna občina Ljubljana
Ob-7593/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07 in 94/07) in Statuta Občine
Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00), Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2008 (Ur.
l. RS, št. 19/08) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Cerknica za leto 2008 in dopolnitve, Občina Cerknica s sedežem v Cerknici, Cesta
4. maja 53, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo najemnih stanovanj in
garaže
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33.
2. Opis predmeta javnega razpisa
Predmet prodaje so stanovanja:
1. Stanovanje v stavbi z naslovom
Cesta 4. maja 70, 1380 Cerknica, ki stoji na parceli št. 547/9, katastrska občina
1676 Cerknica – stanovanje z identifikacijsko številko dela stavbe: 1676-5-15 v izmeri
44,21 m2. Navedeno stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. Etažna lastnina ni urejena, izdelan je etažni načrt.
Izklicna oziroma izhodiščna vrednost
stanovanja znaša 37.700,00 EUR.
Višina varščine znaša 3.700,00 EUR.
2. Stanovanje v stavbi z naslovom Martinjak 8, 1380 Cerknica, ki stoji na zemljišču
s parcelno št. 182. S katastrska občina 1675
Grahovo, vpisana v vl. št. 1002 – stanovanje
se nahaja v izkoriščenem podstrešju v velikosti 110,73 m2. Stanovanje je obremenjeno
z najemnim razmerjem. Etažna lastnina ni
urejena, niti ni izdelan etažni načrt.
Izklicna oziroma izhodiščna vrednost
stanovanja znaša 37.650,00 EUR.
Višina varščine znaša 3.765,00 EUR.
3. Stanovanje v stavbi Partizanska
cesta 6, 1381 Rakek, ki stoji na zemljišču
s parc. št. 10/14.S, katastrska občina 1659
Rakek – stanovanje z identifikacijsko številko
1659-5-6 v izmeri 31,19 m2. Stanovanje je
obremenjeno z najemnim razmerjem. Etažna
lastnina ni urejena, izdelan je etažni načrt.
Izklicna oziroma izhodiščna vrednost
stanovanja znaša 20.900,00 EUR.
Višina varščine znaša 2.090,00 EUR.
4. Garaža v stavbi Partizanska cesta
6, 1381 Rakek, ki stoji na zemljišču s parc.
št. 10/14.S, katastrska občina 1659 Rakek –
garaža z identifikacijsko številko 1659-12-0
v izmeri 63,91 m2. Garaža je obremenjena
z najemnim razmerjem. Etažna lastnina ni
urejena, izdelan je etažni načrt.
Izklicna oziroma izhodiščna vrednost
stanovanja znaša 19.800,00 EUR.
Višina varščine znaša 1.980,00 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna
pogodba najkasneje v roku 15 dni po izbiri
najugodnejšega ponudnika. Osebe, ki uporabljajo stanovanje imajo pod enakimi pogoji
predkupno pravico.
4. Prodajni pogoji:
a) Izhodiščne cene za stanovanja, ki so
predmet prodaje, so razvidna v 2. točki tega
javnega razpisa.
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Izhodiščne cene ne vsebujejo davka na
promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom
lastništva v celoti plača kupec.
b) Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudb, vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene,
ki je določena v drugi točki tega javnega razpisa. Varščina se plača na transakcijski račun Občine Cerknica št. 01213-0100002563
pri UJP Postojna.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
brezobrestno vrnjena najkasneje v roku 8
dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
Če izbrani ponudnik v dogovorjenem
roku ne bo sklenil prodajne pogodbe, bo
varščino obdržal prodajalec.
5. Pogoji javnega razpisa
Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega
naslednje podatke in listine:
– ponudniki morajo v ponudbi navesti
svoje podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, davčno številko,
matično številko oziroma EMŠO, številko
transakcijskega računa ponudnika in ime
banke za primer vračila varščine);
– navedbo nepremičnine in višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene, določene v tem razpisu;
– ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (fizične
osebe), potrdilo o izpisu iz poslovnega registra Slovenije (samostojni podjetniki) ali
izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki
ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do dneva
oddaje ponudbe;
– dokazilo o plačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in
dejansko stanje nepremičnine poznano.
6. Postopek zbiranja ponudb in izbira
najugodnejšega ponudnika
Pisne ponudbe je potrebno oddati v zapečateni ovojnici na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
z oznako »Javni razpis za nakup stanovanja
– garaže 2008« in pripisati »Ne odpiraj!« do
torka, 30. 9. 2008, do 9. ure. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden točen naslov
ponudnika. Odpiranje ponudb bo potekalo
v torek, 30. 9. 2008, v sejni sobi Občine
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
v I. nadstropju, in sicer:
1. za stanovanje, ki se nahaja v stavbi
z naslovom Cesta 4. maja 70, 1380 Cerknica, ob 9.30;
2. za stanovanje, ki se nahaja v stavbi
z naslovom Martinjak 8, 1380 Cerknica, ob
10. uri;
3. za stanovanje, ki se nahaja v stavbi z naslovom stavbi Partizanska cesta 6,
1381 Rakek, ob 10.30;
4. za garažo, ki se nahaja v stanovanjski stavbi z naslovom Partizanska cesta 6,
1381 Rakek, ob 11. uri.
Pisna ponudba mora vsebovati:
1. pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki je predviden za odpiranje prispelih ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije, fizične osebe pa
fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
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2. fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke; ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko,
številko transakcijskega računa;
3. pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa;
4. navedbo stanovanja, ki je predmet
odkupa;
5. ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede le enako ali višjo ceno od izhodiščne cene določene v razpisu;
6. dokazilo o plačani varščini;
7. pisno izjavo ponudnika, da se strinja
z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in
dejansko stanje nepremičnine poznano.
Predstavniki ponudnikov ali njihovih pooblaščencev se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe
bo obravnavala komisija imenovana s strani
župana.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupec mora poravnati kupnino na
transakcijski račun Občine Cerknica št.
01213-0100002563 pri UJP Postojna, najkasneje v roku 8 dni od dneva sklenitve
prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine na naveden način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe je bistveni element pravnega posla.
Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi prodajne pogodbe, se šteje prodajna
pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži
varščino.
8. Drugi pogoji in pravila:
1. Stanovanje in garaža se prodaja po
načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati reklamacij v zvezi s prodano
nepremičnino.
2. Vsak ponudnik mora plačati varščino v višini, ki je navedena v drugi točki
tega razpisa in jo nakazati na UJP Postojna
01213-0100002563 do dneva izteka roka, ki
je določen za zbiranje ponudb. Neuspelemu
ponudniku bo le-ta vrnjena brez obresti v 8
dneh po odločitvi komisije o izbiri, uspelemu
ponudniku pa se bo vštela v kupnino.
3. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
stanovanja ali garaže umakne ali jo dopolni
do roka za sprejem ponudbe, ki je določen
v javnem razpisu, v primeru umika ponudbe
se plačana garancija za resnost (varščina)
ponudbe ne vrne.
4. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku (nepravočasna ponudba), ali
pravočasne, vendar nepopolne ponudbe,
komisija za izvedbo postopka prodaje izloči
in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na
to določilo komisija za izvedbo postopka
pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno
ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba
vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev
te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
5. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu najkasneje
v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
6. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
prodajno pogodbo najpozneje 15 dneh po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši
ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje
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v 15 dneh, lahko prodajalec podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži
njegovo varščino.
7. Občina Cerknica si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne
sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, oziroma do roka za sklenitev pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se
ponudnikom vrne plačana varščina, brez
obresti.
8. Pogoji iz tega razpisa so sestavni
del prodajne pogodbe.
9. Stroške sklenitve pogodbe, davek
na promet nepremičnin in stroške notarskih
storitev plača kupec.
10. Kupec je dolžan celotni znesek
kupnine plačati najkasneje 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe na transakcijski račun UJP Postojna 01213-0100002563, sicer
se šteje, da je izbrani ponudnik od nakupa
odstopil. Neupoštevanje pogodbenih rokov
plačila s strani kupca je torej razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si
Občina Cerknica obdrži vplačano varščino.
Plačilo kupnine v roku, ki je določen s tem
razpisom je bistvena sestavina pravnega
posla.
11. Kupljena nepremičnina bo kupcu
izročena v last po plačilu celotne kupnine.
12. V skladu s Stanovanjskim zakonom imajo najemniki ob zamenjavi lastnika
enake pravice iz najemnega razmerja kot do
sedaj, s tem, da imajo predkupno pravico
pod enakimi pogoji.
9. Ogled nepremičnine in informacije:
vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi
s prodajo stanovanja ali garaže ter ogledom lahko zainteresirani dobijo na Občini Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, kontaktna oseba: Olga Smodila,
tel 01/709-06-10 ali 01/709-06-16, e-mail:
olga.smodila@cerknica.si.
Občina Cerknica
Ob-7608/08
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9, Celje, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
74/98), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in sklepom Mestnega
sveta Mestne občine Celje objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
v lasti Mestne občine Celje
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
a) Lokacija v k.o. Škofja vas
Predmet prodaje sta stavbni zemljišči
označeni s parc. št. 1186/5 – travnik v izmeri 886 m2 in parc. št. 1186/7 – travnik v izmeri 895 m2, obe vpisani v vl. št. 1321, k.o.
Škofja vas.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN Šmarjeta (Uradni list SRS,
št. 29/87 – proj. št. 14/85 RC Planiranje
ter Uradni list RS, št. 85/99) predvidena
stanovanjska gradnja in spremljajoče dejavnosti.

Izklicna
cena
zemljišča
znaša
100,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1.781 m2 178.100,00 EUR.
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji
20%.
Zemljišče je obremenjeno z zakupnikom,
ki ima pri nakupu prednostno pravico.
b) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
označena s parc. št. 1327 – igrišče v izmeri
3.529 m2, vpisano v vl. št. 1520 k.o. Spodnja
Hudinja, parc. št. 1366/3 – zelenica v izmeri
997 m2, parc. št. 1330 – igrišče v izmeri
880 m2, obe vpisani v vl. št. 778, k.o. Spodnja Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
so v skladu z ZN Dolgo polje I in ŠRC
Golovec (RC – planiranje, proj. št. 10/83,
Uradni list SRS, št. 14/86) predvideni odprti športno rekreacijski objekti in sejemski
program.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
100,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 5.406 m2 540.600,00 EUR.
V ceno ni vštet davek po predpisani stopnji,
ki ga plača kupec.
Zemljišče je obremenjeno z zakupnikom,
ki ima pri nakupu prednostno pravico.
Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet
prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni
prispevek, in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik
je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena,
skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali predložiti v zaprti ovojnici najkasneje do 22. 9. 2008 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnin«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
c) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika,
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene,
– pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora
biti razvidno, da imajo sedež v RS,
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS),
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS,
–
dokazilo
o
plačilu
varščine
v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, št.
01211-0100002855, z obveznim sklicem na
št. 28 75108-7221002-7000008. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec
varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu
ponudniku pa vračunal v ceno stavbnega
zemljišča.
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Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
d) Način in rok plačila kupnine: celotno
kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v roku 7 dni po podpisu pogodbe.
e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prodajo zemljišča (plačilo davka,
stroški notarskih storitev).
f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla (pogodbe) ustavi.
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki
jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.
h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le to s sklepom zavrže in
o tem obvesti ponudnika.
5. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC – Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje), 22. 9. 2008 ob
13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za
vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC in vse
ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb.
Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri
najugodnejšega ponudnika upošteva načelo
proste presoje.
6. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Celje, tel. 03/426-56-20 in
03/426-56-04.
Mestna občina Celje
Št. 267-32/2008-02/07
Ob-7505/08
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, Grajski trg 1, Maribor, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 84/07), 51. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (MUV, št. 17/2004) in
na podlagi programa prodaje nepremičnin
v letu 2008, objavlja
javno vabilo k nakupu
zasedenih neprofitnih stanovanj
I. Predmet prodaje
Naslednja zasedena neprofitna stanovanja:
Naslov
1. Borova vas 7
2. Delavska ul. 10
3. Gorkega ul. 23
4. Kardeljeva ul. 57
5. Ul. heroja Bračiča 18
6. Valvasorjeva ul. 80

Št.
stanovanja

Vrsta

Lega

Leto gradnje

Površina
(bruto) m2

1
3
1
87
8
12

2S
1S
1S
2S
3S
1S

prit.
prit.
prit.
6.
3.
prit.

1989
1929
1904
1978
1949
1875

57,62
35,15
40,18
55,82
68,16
31,11

Ponujena
cena
v EUR
69.100,00
33.300,00
24.100,00
50.200,00
85.200,00
24.000,00

Varščina
v višini 10%
ponujene cene
6.910,00
3.330,00
2.410,00
5.020,00
8.520,00
2.400,00
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II. Lastnik: javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor.
III. Ponujena cena: izklicne cene za navedene nepremičnine, ki so predmet javne
prodaje, so določene na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
nepremičnin.
IV. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na TRR naročnika, rok
plačila je 30 dni po sklenitvi kupoprodajne
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.
V. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in ostalih
stroškov.
Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine.
VI. Varščina: ponudniki morajo pred oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10%
od navedene ponujene cene na TRR naročnika št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu
za javna plačila v Slovenski Bistrici.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo varščina brezobrestno vrnjena
v osmih dneh po končanem postopku javne
ponudbe.
VII. Drugi pogoji:
– Vsa stanovanja so zasedena z najemniki, za katera slednji plačujejo neprofitno
najemnino;
– Najemniki imajo na podlagi 176. člena
Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03,
57/08) pri nakupu stanovanj pod enakimi
pogoji predkupno pravico. Če le-te ne izkoristijo, imajo predkupno pravico etažni lastniki
te večstanovanjske hiše, če so izpolnjeni
pogoji po Stvarnopravnem zakoniku. Če tudi
ti ne izkoristijo predkupne pravice ima predkupno pravico Stanovanjski sklad Republike
Slovenije. Če najemnik ne izkoristi svoje
predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati;
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne cene;
– Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 15 dni od
roka za predložitev ponudb;
– Pogodba o prodaji bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodbo je potrebno skleniti v roku 30 dni
šteto od dneva prejema pisnega obvestila
o izidu postopka javne ponudbe, v nasprotnem se šteje da je uspeli ponudnik (kupec)
odstopil od nakupa;
– Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, se
njegova varščina zadrži;
– Kupec nosi stroške davka na promet
z nepremičninami in polovico stroškov overitve pogodbe, prodajalec pa nosi stroške
v zvezi s pripravo pogodbe in stroške vpisa
v zemljiško knjigo, če ta še ni bil izveden;
– Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
VIII. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč po
predhodnem dogovoru z Mašo Ferlinc, tel.
02/250-63-31.
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IX. Predložitev ponudb: rok za predložitev ponudb: ponudbe je potrebno predložiti
do 19. 9. 2008.
Ponudbe morajo biti podane v pisni
obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo
s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno
na naslov: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor.
Ovojnica mora biti označena s pripisom
»Ne odpiraj – javna ponudba za nakup
stanovanj«.
X. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 9. 2008
ob 10. uri, na naslovu: Javni medobčinski
stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1,
Maribor.
Javni medobčinski stanovanjski
sklad Maribor
Ob-7385/08
Po sklepu stečajnega senata Okrožnega
sodišča v Mariboru z dne 13. 8. 2008, opr.
št. St 61/2008, TDR-Metalurgija d.d. – v stečaju, Tovarniška cesta 51, Ruše objavlja
prodajo z zbiranjem ponudb
1.) Prodaja stečajnega dolžnika
TDR-Metalurgija d.d. – v stečaju, družba
za proizvodnjo ferolegur, Tovarniška cesta
51, Ruše, kot pravne osebe, po najnižji
prodajni ceni 15.000.000,00 EUR.
2.) V primeru, da ne bo prispela nobena
ponudba za prodajo pravne osebe oziroma
ponudbe ne bodo ustrezne:
komplet peči M5 in M6 kot tehnološka
celota z vso obstoječo opremo po zapisniku
(št. postavk: 514), rezervni deli za peči po
zapisniku (št. postavk: 356) skupaj s pripadajočimi zgradbami in zemljišči (parc. št. 111/1,
118, 119, 72/1, 71, 70/3, 76/3, 86) brez tehnologije za proizvodnjo na teh pečeh
po najnižji prodajni ceni 6.000.000,00
EUR.
Pogoji pisnega zbiranja ponudb:
1. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
ovojnici v roku 30 dni, računajoč od 9. 9.
2008, ko je bil objavljen oklic o prodaji
v sredstvih javnega obveščanja, na Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14,
2000 Maribor, s pripisom »ponudba za odkup, opr. št. St 61/2008 – ne odpiraj«.
2. Ponudbe morajo vsebovati naziv kupca, naslov in ponujeni znesek. Ponudbo
mora podpisati odgovorna oseba. K ponudbi
je potrebno predložiti: fizične osebe potrdilo
o državljanstvu RS, pravne osebe pa kopijo
sklepa o registraciji pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe.
3. Ponudnik mora plačati varščino v višini
10% od predlagane najnižje cene na račun
prodajalca. Varščina se uspešnemu ponudniku po odbitju stroškov šteje v kupnino,
ostalim morebitnim ponudnikom pa se brez
obresti vrne v treh dneh po zaključku postopka odpiranja ponudb. Transakcijski račun
stečajnega dolžnika: 25100-9704110242,
Probanka d.d.
4. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 15 dneh od dneva, ko je potekel rok
za zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 8 dneh od
prejema obvestila o izbiri, kupnino pa plačati
v celoti v 15 dneh po sklenitvi pisne pogodbe,
ali v roku treh mesecev po sklenitvi pogodbe
in jo zavarovati z bančno garancijo v roku 15
dni po sklenitvi pisne pogodbe.
5. Če kupec v napovedanih rokih ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine ali
ne predloži bančne garancije, velja, da je

kupec odstopil od pogodbe in prodajalec
varščino zadrži.
6. Vse davke v zvezi s prodajo premoženja plača kupec, prav tako stroške sestave
kupoprodajne pogodbe in druge morebitne
stroške.
7. Prenos lastninske pravice na kupca
se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupec
ne more prevzeti pravne osebe, dokler nima
poravnanih morebitnih obveznosti do stečajnega dolžnika iz drugih naslovov.
8. Premoženje se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Morebitna odstopanja od
zemljiškoknjižnih oziroma katastrskih izmer
ne povzročijo spremembe cene.
9. Stečajni dolžnik ni dolžan skleniti pogodbe z najboljšim ponudnikom.
Za
morebitna
dodatna
pojasnila in ogled premoženja lahko pokličete predstavnike stečajnega dolžnika, tel.
00386/02/661-10-81 ali GSM 041/749-679
in 040/878-749 ali sporočite na elektronski naslov: dusan.marin@tdr-metalurgija.si,
vsak delovni dan med 8. in 15. uro.
TDR-Metalurgija d.d. – v stečaju
Ob-7573/08
Na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št.
St 59/2008 z dne 26. 8. 2008 se objavlja
zbiranje ponudb
stečajnega dolžnika MBM 77 d.o.o. v stečaju, z možnostjo zviševanja cen na naroku
za odpiranje ponudb, in sicer za prodajo:
– material za varjenje 1.821,00 EUR,
– rezervni deli 705,60 EUR.
Pogoji:
– Javno zbiranje ponudb bo dne
23. 9. 2008 ob 10. uri, v prostorih stečajnega dolžnika na naslovu Šmartinska cesta
32, Ljubljana.
– Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne osebe po svojem zakonitem
zastopniku, ki se mora izkazati s predložitvijo izpiska iz sodnega registra in fizične
osebe, ki se morajo izkazati z osebnim dokumentom. Pooblaščenci pravnih in fizičnih
oseb morajo na javnem odpiranju ponudb
predložiti pooblastilo za licitiranje.
– Pred začetkom javnega odpiranja
ponudb morajo zainteresirani ponudniki
stečajni upraviteljici predložiti javno listino
pristojnega organa, s katero dokazujejo ali
potrjujejo, da ne obstojajo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena ZPPSL ali pri notarju overjeno
izjavo, s katero pod materialno in kazensko
odgovornostjo izjavljajo, da ne obstajajo
okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena ZPPSL.
– Udeleženci morajo plačati varščino
v višini 10% izklicne cene za blago, za katerega bo poslana ponudba in se vplača
na poslovni račun stečajnega dolžnika št.
27000-0000084277 pri Factor banki d.d.
Ljubljana, s pripisom »Varščina v zvezi z javnim zbiranjem ponudb« in predložiti dokazilo
o vplačilu varščine najkasneje na naroku za
zbiranje ponudb.
– Plačana varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa vrnjena v 8 dneh po končanem naroku za odpiranje ponudb. Varščina se ne obrestuje.
– Na naroku za javno zbiranje ponudb
imajo udeleženci, ki so poslali ponudbo in
vplačali varščino, možnost zviševati ceno
in izbrana bo ponudba z najvišjo ponujeno
ceno.
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– V izklicni (prodajni) ceni ni vključen davek na dodano vrednost.
– Uspeli ponudnik mora skleniti pisno pogodbo o nakupu blaga v roku 3 dni od dneva
javnega odpiranja ponudb, kupnino pa v celoti plačati v roku, ki ne sme biti daljši od 15
dni od dneva sklenitve pisne pogodbe.
– Če uspešni ponudnik ne sklene pisne
pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, se šteje, da je od nakupa
odstopil in je prodaja razdrta; v tem primeru
plačano varščino zadrži prodajalec. Če izbrani kupec odstopi od nakupa ali ne plača
v roku celotne kupnine, se mu vrne le tisti
del že plačane kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov, nastalih zaradi njegovega
odstopa od nakupa.
– Blago se kupuje po načelu »videno
– kupljeno« tako glede stvarnih kot pravnih
napak.
– Kupljeno blago se bo kupcu izročilo
v last in posest po plačilu celotne kupnine.
– Za vse informacije in dogovore glede
ogleda premičnin in dokumentacije kličite
na tel. 01/520-20-02 med 9. in 13. uro dopoldne, od ponedeljka do petka.
Stečajna upraviteljica
Melita Butara
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-2/2007/9
Ob-7388/08
V register političnih strank se pri politični stranki Zvezi poštenih ljudi Slovenije, s skrajšanim imenom Zveza poštenih,
s kratico imena ZPLS in s sedežem v Murski Soboti, Ulica Prekmurske čete 13 ter
z matično številko: 1029797, vpiše sprememba naslova sedeža stranke v: Murska
Sobota, Slomškova ulica 1 in sprememba
zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Jože
Korpič, EMŠO 0101956500509, državljan
Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Čepinci 147, Čepinci.
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Evidence sindikatov
Št. 101-37/2008-3
Ob-6778/08
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center z dnem 21. 7. 2008 sprejme v hrambo
statut z nazivom »Pravila organizacije sindikata Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve« in ga vpiše v evidenco statutov
sindikatov, pod zaporedno številko 323 za
sindikat z imenom: Sindikat delavcev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kratico: Sindikat MDDSZ in sedežem:
Kotnikova ulica 5, Ljubljana.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-7387/08
Ime medijev: Časopis Vestnik in Portal
Pomurje.si Panon.si.
Izdajatelj: Podjetje za informiranje, Murska Sobota, d.d., Arhitekta Novaka 13, 9000
Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5% upravljalskih pravic: Dnevnik, d.d., Kopitarjeva
2 in 4, 1000 Ljubljana 19,57%, Gorenjski
Tisk, Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj 19,57%,
SET-Podjetje za usposabljanje invalidov
d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje 19,57%, M.B. Satler investicije d.o.o.,
Beethovnova 7, 1000 Ljubljana 19,48%,
Grafis psah d.o.o., Pod ježami 3, 1260 Ljub
ljana-Polje 9,65% upravljalskih pravic in
Skok d.o.o., Cesta 24. junija 23, 1231 Ljub
ljana-Črnuče 6,31%.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irma Benko, direktorica.
Imena članov nadzornega sveta: Boštjan
Jevšek, mag. Branko Pavlin in Nataša Brulc
Šiftar.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 08-020-000469

Ob-7597/08

Rezultati javnega poziva
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve radijske
frekvence za opravljanje javnih
telekomunikacijskih storitev BWA
(Širokopasovni brezžični dostopovni
sistemi)
Agencija obvešča zainteresirano javnost,
da je do izteka roka za pridobitev mnenja
zainteresirane javnosti o pogojih uporabe
radijskih frekvenc za Podpas št. 3: (3452
MHz do 3473 MHz v paru s 3552 MHz do
3573 MHz) za dodelitev radijske frekvence za opravljanje javnih telekomunikacijskih
storitev BWA na ozemlju Republike Slovenije, ki je bil dne 18. 7. 2008 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, prejela šest
odzivov. Večina interesentov se je opredelila za TDD tehnologijo in fleksibilne pogoje
uporabe fiksna/nomadska/mobilna.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-08-0273
Ob-7391/08
Na podlagi sedmega odstavka 11. člena
Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba
US), Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Velenje izdaja, v postopku evidentiranja urejene meje
številka 02112-996/2008, oklic pravnim
naslednikom po lastniku parcele številka
1444, k.o. 1003-Zabukovica, Goršek Antonu, Migojnice, 3302 Griže, da se javijo v 30
dneh od dneva objave tega oklica in vstopijo
v zgoraj naveden upravni postopek.
V skladu s sedmim odstavkom 11. člena
ZEN, se v postopku ureditve meje, v primeru, ko se ugotovi, da je lastnik sosednje nepremičnine, ki je fizična oseba in ni naročnik
geodetske storitve, verjetno umrl, vendar
niso znani njegovi pravni nasledniki in je od
vpisa njegove lastninske pravice v zemljiško
knjigo minilo že več kakor 50 let, geodetska
uprava objavi oklic v Uradnem listu Republike Slovenije in v informacijskem sistemu
za sprejem vlog, vročanje in obveščanje,
v katerem pozove osebe, ki menijo, da so
pravni nasledniki umrlega lastnika, da se
javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in
vstopijo v postopek. Oseba, ki meni, da je
pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se ne javi
nihče, velja domneva, da neznani lastnik sosednje nepremičnine soglaša z ugotovljeno
katastrsko mejo.
Parcela številka 1444, k.o. 1003-Zabukovica je v predmetnem upravnem postopku
evidentiranja urejenih meja sosednja parcela. Lastniki sosednjih parcel oziroma v primeru smrti lastnika njihovi pravni nasledniki,
imajo pravico v predmetnem upravnem postopku sodelovati kot stranski udeleženci.
Upravni organ, ki predmetni postopek
vodi, se nahaja na naslovu: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Velenje, Geodetska pisarna
Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
Obočna geodetska uprava Velenje
dne 6. 8. 2008
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Objave gospodarskih družb
Ob-7390/08
Macher: podjetništvo in poslovno svetovanje, Mirko Macher s.p., Finžgarjeva ul. 28,
4248 Lesce, matična številka 1444603000,
na podlagi določila 670/2 ZGD-1 objavljam,
da nameravam z dnem 12. 12. 2008 prenesti podjetje in opravljanje dejavnosti na novo
kapitalsko družbo Macher d.o.o., Finžgarjeva ul. 28, 4248 Lesce.
Ob-7496/08
Likvidacijski upravitelj družbe Liko Pohištvo, lesna industrija, d.o.o., Vrhnika
– v likvidaciji, Verd 107, 1360 Vrhnika, pri
kateri je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg 2008/28070 z dne
1. 9. 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 Liko
Pohištvo, lesna industrija, d.o.o., Vrhnika
– v likvidaciji, Verd 107, 1360 Vrhnika.
Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja na sedežu družbe
Liko Pohištvo, lesna industrija, d.o.o., Vrhnika – v likvidaciji, Verd 107, 1360 Vrhnika,
v dveh izvodih z dokazili, ki izkazujejo obstoj
in višino terjatev.
Dolžniki pa se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Likvidacijski upravitelj
Fin-Maxim naložbe d.o.o.
direktor Iztok Svetin
Ob-7499/08
Likvidacijski upravitelj družbe Liko lesna
industrija Vrhnika, d.d. – v likvidaciji, Verd
107, 1360 Vrhnika, pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Srg 2008/28068 z dne 1. 9. 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 Liko lesna industrija
Vrhnika, d.d. – v likvidaciji, Verd 107, 1360
Vrhnika.
Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja na sedežu družbe Liko
lesna industrija Vrhnika, d.d. – v likvidaciji,
Verd 107, 1360 Vrhnika, v dveh izvodih z dokazili, ki izkazujejo obstoj in višino terjatev.
Dolžniki pa se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Likvidacijski upravitelj
Fin-Maxim naložbe d.o.o.
direktor Iztok Svetin
Ob-7587/08
Likvidacijski upravitelj družbe Aquasava,
tekstilna industrija in trgovina, d.o.o., Kranj
– v likvidaciji, matična številka 5707625000,
pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega
sodišča v Kranju, Srg 2008/30127, z dne
4. 9. 2008 vpisan začetek redne likvidacije,
v skladu z določbo 522. člena ZGD-1 v povezavi z določbo 412. člena ZGD-1 objavlja
poziv upnikom, da v roku 30 dni od dneva
objave tega poziva prijavijo svoje terjatve
do družbe Aquasava, tekstilna industrija in
trgovina, d.o.o., Kranj – v likvidaciji.

Prijave terjatev je potrebno nasloviti na
likvidacijskega upravitelja, Edija Krausa, na
sedež družbe Aquasava, tekstilna industrija
in trgovina, d.o.o., Kranj – v likvidaciji, Gorenjesavska cesta 12, 4000 Kranj, v dveh
izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje obstoj
in višino terjatev.
Hkrati likvidacijski upravitelj poziva dolžnike družbe Aquasava, tekstilna industrija in trgovina, d.o.o., Kranj – v likvidaciji,
da čim prej poravnajo svoje obveznosti do
družbe.
Aquasava, d.o.o., Kranj – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj: Edi Kraus

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-7123/08
Direktor družbe Danfoss Trata regulacije ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije,
d.o.o., s sedežem na naslovu Jožeta Jame
16, 1000 Ljubljana, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod
vložno številko 10324500, na podlagi 520.
člena ZGD-1 objavljam, da je bil na skupščini družbe dne 13. 3. 2007 sprejet naslednji sklep:
»Osnovni kapital družbe, ki sedaj znaša
4.727.315,98 EUR, se v skladu s 502. členom ZGD-1 zmanjša za znesek 3.288,26
EUR, ki je enak nominalni višini osnovnih
vložkov, ki predstavljajo poslovne deleže, ki
prenehajo zaradi izstopa družbenikov, tako
da po zmanjšanju znaša osnovni kapital
družbe 4.724.027,72 EUR.«
Upnike družbe pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali se strinjajo z znižanjem osnovnega kapitala.
Danfoss Trata d.o.o.
Aleksander Zalaznik
direktor

Sklici skupščin
Ob-7482/08
Na podlagi 7.3 člena Statuta družbe Triglav Konfekcija Kranj, d.d., uprava sklicuje
14. redno sejo skupščine
Triglav Konfekcija Kranj, d.d., Kranj,
Savska cesta 34,
ki bo v torek, 14. oktobra 2008, ob 12. uri,
na sedežu družbe v Kranju, Savska cesta
34, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalki glasov: Marija Oman, Ankica Maksimović.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar.

2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2007, pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za poslovno leto 2007 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007
ter jima podeljuje razrešnico.
3. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe in sprejem čistopisa statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Potrdijo se spremembe in dopolnitve
dejavnosti družbe po predlogu uprave in
nadzornega sveta zaradi uskladitve s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008
(Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08).
Potrdijo se spremembe in dopolnitve statuta po predlogu uprave družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Triglav Konfekcija Kranj, d.d.
direktorica
Slavka Jelnikar
Ob-7586/08
Uprava Banke Volksbank d.d. na podlagi
16. in 17. člena Statuta banke sklicuje
28. redno skupščino
Banke Volksbank d.d.,
ki bo v ponedeljek, 13. oktobra 2008, ob
10. uri, v poslovni stavbi na naslovu Dunajska cesta 128a, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
v skladu s poslovnikom skupščine.
2. Povečanje osnovnega kapitala banke
z izdajo novih vložkov.
Predlog sklepa: sklep o povečanju
osnovnega kapitala Banke Volksbank d.d.
z novimi vložki.
1. Banka Volksbank d.d. z izdajo
2.820.874 navadnih imenskih kosovnih delnic osme izdaje s pripadajočim zneskom
v osnovnem kapitalu 4,17 EUR vsaka, povečuje osnovni kapital banke z novimi denarnimi vložki v skupni vrednosti 11.763.044,58
EUR. Banka bo delnice izdala v nematerializirani obliki.
Osnovni kapital se na osnovi tega poveča na 43.140.384,72 EUR.
2. Delnice osme izdaje so navadne,
imenske, kosovne in nedeljive.
Delnice dajejo imetnikom enake pravice kot delnice prejšnjih izdaj. Vsaka delnica daje njenemu imetniku na skupščini
en glas.
3. Prednostna pravica obstoječih delničarjev za nakup novih delnic se izključi
oziroma omeji na osebe navedene v nadaljevanju:
– Volksbank International Aktiengesellschaft, Leonard Bernstein Strasse 10,
1220 Dunaj, Avstrija, ima pravico do vpisa
2.695.632 novih delnic s pripadajočim zneskom v osnovnem kapitalu 11.240.785,44
EUR in v emisijskem znesku 19.112.030,88
EUR,
– EM. RO. Popolare S.p.A., Via San
Carlo 8/20, 41100 Modena, Italija, ima pravico do vpisa 84.661 novih delnic s pripadajočim zneskom v osnovnem kapitalu
353.036,37 EUR in v emisijskem znesku
600.246,49 EUR,
– Banca Populare di Vicenza, Via
Battaligione Framarin 18, 36100 Vicenza,
Italija, ima pravico do vpisa 40.581 novih
delnic s pripadajočim zneskom v osnovnem
kapitalu 169.222,77 EUR in v emisijskem
znesku 287.719,29 EUR.
4. Javna ponudba delnic se ne izvede.
5. Upravičenci iz 3. točke tega sklepa lahko delnice vpisujejo in vplačujejo na
sedežu banke v 14 dneh od dneva poziva uprave. Uprava takoj po skupščini pisno
pozove vsakega od upravičencev k vpisu in
vplačilu delnic.
Delnice se vplačujejo v celoti po vrednosti 7,09 EUR za eno delnico.
Emisijska vrednost delnic znaša
19.999.996,66 EUR.
Vplačani presežek kapitala tako znaša 8.236.952,08 EUR.
Od oseb, navedenih v 3. točki tega
sklepa, katerim je naslovljena ponudba za
vpis in vplačilo delnic je Volksbank International Aktiengesellschaft že posredovala
vnaprejšnjo zavezo, da bo odkupila najmanj
95,56% celotne izdaje delnic ter dodatno
k temu še zavezo, da bo odkupila tudi vse
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ostale delnice te izdaje, ki jih druge osebe
ne bi vpisale in vplačale najkasneje do roka,
ki je določen v 5. točki tega sklepa.
Kolikor celotna izdaja delnic do roka
iz prejšnjega odstavka tega člena ne bi bila
vpisana in vplačana, se izdaja šteje kot neuspešna, vplačana sredstva na račun vplačila
delnic pa se vrnejo vplačnikom najkasneje
v 30 dneh od dneva zaključka roka za vpis
in vplačilo delnic.
6. Z delnicami te emisije se ne sme
trgovati na organiziranem trgu vrednostnih
papirjev, niti jih kako drugače javno ponujati.
7. Uprava bo na skupščini predložila
pisno poročilo o razlogu za izključitev prednostne pravice.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina po predlogu
sprejme spremembe statuta v predloženem
besedilu in prečiščeno besedilo statuta.
Delničarji bodo na 28. redni skupščini
Banke Volksbank d.d. odločali o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Skupščine Banke Volksbank d.d. se lahko udeležijo vsi delničarji banke.
Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo
pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.
Gradivo za skupščino banke s predlogi
sklepov in z besedilom predlaganih sprememb statuta je delničarjem na voljo na
vpogled v prostorih Banke Volksbank d.d.,
na naslovu Dunajska cesta 128a, Ljubljana,
vsak delavnik od 9. do 12. ure.
Banka Volksbank d.d.
uprava

Sklepi skupščin
Ob-7389/08
Družba Monsun, podjetje za storitve
v gradbeništvu, d.o.o., Pot za krajem 38,
4000 Kranj, matična številka 2010836000,
na podlagi drugega odstavka 495. člena
ZGD-1 objavlja, da so bili na skupščini družbenikov dne 3. 9. 2008 soglasno sprejeti naslednji sklepi:
1. Družbeniku Tomažu Čebašku se vrnejo z njegove strani vplačana naknadna
vplačila v znesku 432.895,72 EUR.
2. Vračilo naknadnih vplačil se izvede
v roku 2 let od dneva sprejema tega sklepa.
Naknadna vplačila se do poteka roka vračila
iz prejšnjega stavka ne obrestujejo.
3. Glede na prejšnji skupščini družbe
sprejete sklepe o oddelitvi dela premoženja
družbe z ustanovitvijo nove družbe Sumont
d.o.o. se ugotovi, da se obveznost vračila
naknadnih vplačil po tem sklepu izključno
nanaša na družbo Monsun, d.o.o. kot prenosno družbo v omenjeni oddelitvi.
Monsun, d.o.o.
Milan Markovič
direktor
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Zavarovanja terjatev
SV 449/08
Ob-7623/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Ivana Žetka iz
Novega mesta, opr. št. SV-449/08, z dne
5. 9. 2008, je bil lokal «Kapucinka«, Rozmanova 21, Novo mesto, ki se nahaja v poslovni stavbi, stoječi na parc. št. 1272/1,
parc. št. 1272/2, parc. št. 1272/3, parc.
št. 1272/4 in parc. št. 1272/5, k.o. Novo
mesto, z.k. vl. št. 1463, ki ni vpisan v zemljiško knjigo, last zastavitelja Figura VGS
vinogradništvo, gostinstvo, storitve d.o.o.,
naslov Raka 46, 8274 Raka, matična številka 2268388000, skladno z določbo 254
ZIZ, zastavljeno v korist upnice Hypo leasing podjetje za financiranje d.o.o., s sedežem v Ljubljani, poslovni naslov Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična št.
5834163000, za zavarovanje denarne terjatve dolžnika Figura VGS vinogradništvo,
gostinstvo, storitve d.o.o., naslov Raka 46,
8274 Raka, matična številka 2268388000,
v višini 370.000,00 EUR.
SV 445/08
Ob-7624/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV-445/08 z dne 5. 9.
2008, je bilo stanovanje št. 12, v izmeri
39,04 m2, v zgradbi na naslovu Vojkova ulica 6, Postojna, stoječi na parc. št. 3195, k.o.
Postojna, last zastavitelja po imenu Sretko
Popović, stanujoč Kalistrova ulica 1, Postojna, zastavljeno v korist upnice Banke
Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična
št. 5092221, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR, z dogovorjeno
obrestno mero 3-mesečni Euribor + 2,10%
letno in z datumom zapadlosti terjatve 30. 9.
2023.
SV 592/08
Ob-7625/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-592/08 z dne 21. 8. 2008,
je bil poslovni prostor – bivša prodajalna
»Dan na dan« v Velenju, v pritličju stanovanjskega bloka v Velenju, Stantetova 15,
ki obsega vetrolov, prodajni prostor, hodnik,
pisarna, predprostor WC, WC, stopniščni
prostor in klet, v skupni izmeri 105,19 m2,
last dolžnika Gorišek Romana, s.p., Trgovina Dan na dan, Stantetova 15, 3320 Velenje, na podlagi kupne pogodbe z dne 21. 6.
1999, zastavljen v korist upnice, Banke Celje d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 45.000,00 EUR s pripadki.
SV 594/08
Ob-7626/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-594/08 z dne 22. 8. 2008,
je bilo stanovanje št. 7, v 3. nadstropju v izmeri 43,30 m2, v stanovanjski hiši Stantetova ulica 03, 3320 Velenje, stoječi na parceli
št. 2427/5 k.o. Velenje, last Hankić Damira
in Selme, stan. Stantetova ulica 13, 3320
Velenje, za vsakega do ene polovice, zastavljeno v korist SKB banke d.d. Ljubljana,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 22.000,00 EUR s pripadki.

SV 595/08
Ob-7627/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-595/08 z dne 22. 8. 2008,
je bilo stanovanje št. 7, v 3. nadstropju v izmeri 43,30 m2, v stanovanjski hiši Stantetova ulica 03, 3320 Velenje, stoječi na parc.
št. 2427/5 k.o. Velenje, last Hankić Selme
in Damira, stanujoča Stantetova ulica 13,
3320 Velenje, za vsakega do ene polovice,
zastavljeno v korist SKB banke d.d. Ljub
ljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve
v znesku 18.000,00 EUR s pripadki.
SV 647/2008
Ob-7628/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 647/2008 z dne 4. 9.
2008, je bilo enosobno stanovanje številka
2, v pritličju stanovanjskega objekta z ident.
oznako 458.ES, na naslovu Ulica Tuga Vidmarja 8, Kranj, v skupni izmeri 42,50 m2,
ki stoji na parc. št. 258/5 k.o. Klanec, last
zastaviteljice Marije Gruden, Ulica Tuga
Vidmarja 8, Kranj, na podlagi prodajne pogodbe št. 362-010/91-04/455 z dne 25. 11.
1991, sklenjene med Občino Kranj kot prodajalko in Marijo Gruden kot kupovalko,
zastavljeno v korist zastavne upnice Volksbank Kärnten Süd, e.Gen., s sedežem
v Avstriji, Hauptplatz 6, Borovlje, matična
številka 1900625, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 40.000,00 EUR s pripadki,
s pogodbeno letno obrestno mero v višini 7,875%, z zapadlostjo zadnjega obroka
20. 9. 2018 in z možnostjo predčasnega odpoklica s strani upnice.
SV 615/08
Ob-7629/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV- 615/08 z dne 5. 9.
2008, je bila nepremičnina – enosobno stanovanje – vhod iz ceste – mansarda desno, deloma kleti z neto koristno izmero
stanovanja in kleti v izmeri 74,81 m2, ki se
nahaja v stanovanjski hiši Preška cesta
19, Medvode in dvorišča 30 m2, ki stoji na
parc. št. 46/1, stanovanjska stavba v izmeri
285 m2, dvorišče 161 m2, dvorišče v izmeri
101 m2 in njiva v izmeri 26 m2, vpisano v vl.
št. 272, k.o. Preska, pri Okrajnem sodišču
v Ljubljani, ki je na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene med Župnijo Preska, Preška
cesta št. 33, Medvode, kot prodajalko in
Vidosavo Pjanič, Preška cesta 19, Medvode, kot kupovalko ter na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene med Vidosavo Pjanič,
kot prodajalko in Muzaferjem Rovčaninom,
kot kupcem, v lasti kreditojemalca in zastavitelja Muzaferja Rovčanina, Ulica Vide
Pregarčeve, Ljubljana, zastavljena v korist
kreditodajalke Gorenjske banke d.d. Kranj,
Bleiweisova cesta 1, Kranj, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR
s pripadki.
SV 963/2008
Ob-7630/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije,
opr. št. SV 963/2008 z dne 4. 9. 2008, je bilo
zastavljeno stanovanje v izmeri 58,01 m2,

v prvem nadstropju Ustje 21, Šmartno pri
Litiji, parc. št. 509/2, k.o. Šmartno in pripadajočo drvarnico na parceli 507/3, k.o.
Šmartno, v lasti Kos Boruta, Podroje 17,
Šmartno pri Litiji, v korist upnice SKB banke,
d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve 36.000,00 €, ki zapade
v plačilo 18. 9. 2033.
SV 1613/2008
Ob-7631/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 1613/2008 z dne 4. 9.
2008, je stanovanje številka 20, s pripadajočim kletnim prostorom v skupni izmeri
36,41 m2, v III. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Gosposvetska ulica
3, ki stoji na parc. št. 1399, k.o. Koroška
vrata, last Varga Akif Irene in Ahmed Akifa, oba stan. Maribor, Gosposvetska c. 3,
na temelju prodajne pogodbe z dne 21. 8.
2008, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
40.000,00 EUR s pp.
SV 591/08
Ob-7632/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr. št. SV 591/08 z dne 8. 9. 2008, je enosobno stanovanje št. 19, v tretjem nadstropju večstanovanjske hiše Ulica Tuga Vidmarja 12, Kranj, stoječe na parc. št. 328/2
in parc. št. 333/3, k.o. Klanec, z ident. št.
dela stavbe 2121-460-19, v lasti Milana
Đuričića, Ulica Tuga Vidmarja 12, Kranj,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 2. 9.
2008, opr. št. SV 560/08, sklenjene s prodajalcema Milijem in Milico Marković, Ulica
Tuga Vidmarja 12, Kranj, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št.
5446546000, za zavarovanje denarne terjatve višini 113.290,00 CHF, z obrestno mero
12 mesečni Libor + 1,65% letno, z efektivno
obrestno mero 5,03% p.a., po pogojih na
dan 27. 8. 2008 in ob predpostavki enkratnega črpanja kredita, z rokom vračila v 168
mesečnih anuitetah, od katerih zadnja anuiteta in kredit v celoti zapade 30. 9. 2022,
z možnostjo predčasne zapadlosti oziroma
enostranske odpovedi kreditne pogodbe
s strani upnice v primerih, določenih v 19.
točki pogodbe o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF št. KR01 273084020, z vsemi
ostalimi pp. ter stroški, ki bi jih banka imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 813/08
Ob-7633/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 813/08 z dne 27. 8.
2008, je nepremičnina, stanovanje v pritličju in mansardi v skupni izmeri 84,16 m2, ki
se nahaja v večstanovanjski hiši v Pekrah,
Na gorco 47, stoječi na parc. št. 39/1.S,
k.o. Pekre, katere lastnica je Tanja Gonzales, Zadružna ulica 10, 2000 Maribor, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 7. 2008,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Eibiswald – St. Oswald eGen, Hauptstrasse 85, 8552 Eibiswald, Republika Avstrija,
en. id. št. 1870793, za zavarovanje denar-
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ne terjatve do dolžnice Tanje Gonzales,
Zadružna ulica 10, 2000 Maribor, v višini
61.900,00 EUR s pripadki.
SV 713/08
Ob-7634/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 713/08
z dne 9. 9. 2008, je bil poslovni prostor, ki
ni vpisan v zemljiški knjigi, in sicer poslovni
prostor v skupni izmeri 43,31 m2, ki se nahaja
na naslovu Murska Sobota, Lendavska ulica
19, in sicer v pritličju stavbe z identifikacijsko
številko 3728.ES, stoječi na parceli številka
246/1 katastrska občina Murska Sobota, ki
ga je zastavni dolžnik Orban Ladislav, stanujoč Murska Sobota, Razlagova ulica 24, 9000
Murska Sobota, EMŠO 2211958500317, pridobil po prodajni pogodbi z dne 5. 1. 1996,
sklenjeni s prodajalcema Šinko Marjanom,
takrat stanujočim Murska Sobota, Slovenska ulica 5 in Šinko Ireno, takrat stanujočo
v Murski Soboti, Finžgarjeva ulica 1, zastavljen v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000
Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
48.500,00 CHF s pripadki.
SV 261/2008
Ob-7658/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Alojza Vidica iz Sevnice, opr. št. SV 261/2008 z dne 30. 7. 2008,
je bila:
– na stanovanju št. 1 v pritličju, v izmeri 39,96 m2, last Marijana Ilotiča, EMŠO
0406963500080 in Marjane Gole, EMŠO
0304976505165, stanujočih v Sevnici, Prvomajska ulica št. 6, vsakega do ene idealne
polovice,
– na stanovanju št. 3 v prvem nadstropju, v izmeri 52,69 m2, last Marijana Ilotiča,
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EMŠO 0406963500080, stanujočega v Sevnici, Prvomajska ulica št. 6, do celote, – na
stanovanju št. 4 v prvem nadstropju v izmeri 35,39 m2, last Branka Ilotića, EMŠO
1102965500015, stanujočega v Višnji Gori,
Sokolska ulica št. 19, do celote, nahajajočih se v večstanovanjski stavbi na naslovu
Prvomajska ulica št. 6 v Sevnici, stoječi na
parceli št. 395/2, vpisani v vložek št. 1697,
k.o. Sevnica, z identifikacijsko številko stavbe 1158.ES, ustanovljena zastavna pravica
po členih 250 in 254 ZIZ, v korist upnice
Banke Sparkasse d.d., s sedežem v Ljub
ljani, Cesta v Kleče št. 15, z matično številko
2211254000, za zavarovanje upničine denarne terjatve v višini 196.000,00 CHF s pogodbenimi obrestmi po obrestni meri, ki je
sestavljena iz povprečja tri in dvanajst-mesečnega Liborja ter fiksnega pribitka v višini
1,9% letno, z obveznostjo vračila kredita
v 300 zaporednih mesečnih anuitetah, od
katerih prva anuiteta zapade v plačilo dne
1. 9. 2008, zadnja pa dne 1. 8. 2033, z upničino pravico odpoklica kredita ter z ostalimi
pogoji vračila kredita, določenimi v notarskem zapisu opr. št. SV 261/2008 z dne
30. 7. 2008.
SV 985/2008
Ob-7659/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 985/2008 z dne 10. 9. 2008,
je bilo zastavljeno stanovanje št. 4 v izmeri
27,63 m2, v mansardi hiše Šmarska cesta
6, Litija, stoječe na parc. št. 398/88, k.o. Litija, last Golob Andreja, Šmarska c. 6, Litija.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnika
Volksbank Kärnten Süd, e. Gen., 9170 Ferlach, Hauptplatz 6, Avstrija, matična številka 1900625000, za zavarovanje denarne
terjatve 42.000,00 €, ki zapade v plačilo
20. 9. 2023.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
PPN 145/2008

Os-7622/08
Popravek
To sodišče je s sklepom z dne 30. 9.
2008 pod opr. št. PPN 145/2008 v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom IUV Industrija usnja Vrhnika d.d., Tržaška c. 31,
Vrhnika, spremenilo 4. točko izreka sklepa o začetku postopka prisilne poravnave
z dne 2. 9. 2008 in za upraviteljico prisilne
poravnave imenovalo Natašo Gibičar Toš
iz Ljubljane.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2008
St 66/2007
Os-7393/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 66/2007 sklep z dne 4. 9. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Cefleks Celje, Franc Cizelj s.p. Veselova ul.
3, Celje (matična številka: 1709496, ID št.
za DDV: 75776685, se zaključi v skladu
z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Cefleks Celje, Franc Cizelj s.p. Veselova ul. 3, Celje
(matična številka: 1709496, ID št. za DDV:
75776685), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 9. 2008
Lik 86/2008
Os-7394/08
To sodišče je s sklepom Lik 86/2008 dne
1. 9. 2008 začelo likvidacijski postopek nad
dolžnikom Zavod PO-PPD od Idrijce do
Kolpe, Škrabčev trg 40, Ribnica, matična
št. 1760076, vl. št. 13703000.
Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
Melita Butara, Mala čolnarska 9b, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogi
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 12. 2008 ob 12. uri, v razpravni dvorani V tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
1. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2008

St 64/2007
Os-7395/08
To sodišče je s sklepom St 64/2007 dne
2. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Sefograd inženiring d.o.o. – v stečaju, Stara cesta 1A, Vrhnika, 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 2. 9. 2008
Lik 203/2007
Os-7396/08
To sodišče je s sklepom Lik 203/2007
dne 29. 8. 2008 zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Občekoristna zadruga
za stavbe in stanovanja v Ljubljani, Gregorčičeva 7, 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 29. 8. 2008
St 137/2007
Os-7397/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 137/2007 z dne 1. 9. 2008 zaključilo
stečajni postopek nad podjetjem Omulec
proizvodnja, trgovina in inženiring d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Preradovičeva ulica
22, ker je premoženje, ki je prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
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, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 9. 2008
St 24/2008
Os-7398/08
1. Z dnem 1. 9. 2008 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Proizvodnja,
posredništvo in storitve, Štefan Lendvaj
s.p., Lendavska 45/b, Murska Sobota,
davčna številka: 44513682.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
Martin Sreš, Prisojna cesta 27, Radenci.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh pisnih izvodih in
potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve
morajo predložiti tudi dokazilo o plačani
taksi, ki znaša 2% tolarske vrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 EUR in največ 164,20 EUR. Ne plača
se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100248.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 9. 12. 2008 ob 14.45, v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 1. 9. 2008 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba
o začetku stečajnega postopka. Tega dne
nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 9. 2008
St 20/2008
Os-7399/08
1. Z dnem 1. 9. 2008 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Luvin
trgovsko podjetje na debelo in drobno,
export – import d.o.o., Gregorčičeva ulica 40, Murska Sobota (matična številka
5567017000, davčna številka 55899480).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidović iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 8,21 EUR in
največ 164,20 EUR. Vsi dokazi morajo biti
priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno
takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-8450086648, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-8450086551, sklic na številko
11 42200-7110006-51100208.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 2. 12. 2008 ob 14. uri, pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 1. 9. 2008 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo
z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega
postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 9. 2008
St 21/2008
Os-7400/08
1. Z dnem 1. 9. 2008 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Malaga Trgovina
in storitve d.o.o., Meka 9, Kot, Lendava,
davčna številka: 29687748.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Milorad Vidović, Veščica 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
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postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ
164,20 EUR. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100218.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 9. 12. 2008 ob 14.30, v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 1. 9. 2008 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba
o začetku stečajnega postopka. Tega dne
nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 9. 2008
St 18/2008
Os-7401/08
1. Z dnem 1. 9. 2008 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Femont d.o.o.,
Gornja Bistrica 107/a, davčna številka:
92269630.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ
164,20 EUR. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100188.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 9. 12. 2008 ob 14.15, v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 1. 9. 2008 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba
o začetku stečajnega postopka. Tega dne
nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 9. 2008
St 16/2008
Os-7402/08
1. Z dnem 1. 9. 2008 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Prevozi in storitve D/F, Darko Ficko s.p., Naselje Ljud-
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ske pravice 1/a, Murska Sobota (matična številka: 1727150, davčna številka:
32673612).
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
Jože Flegar, Boračeva 50, 9252 Radenci.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in
največ 164,20. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100168.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 9. 12. 2008 ob 14. uri, v razpravni
dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 1. 9. 2008 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba
o začetku stečajnega postopka. Tega dne
nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 9. 2008
St 38/2004
Os-7403/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Balek Karel s.p., Zidarstvo – fasaderstvo, Neradnovci 17, Gornji Petrovci
– v stečaju (davčna številka 46548165, matična številka 5326529), se v skladu s prvim odstavkom 169. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL,
zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 9. 2008
St 21/2007
Os-7404/08
To sodišče je dne 1. 9. 2008 s sklepom
opr. št. St 21/2007 v smislu prvega odstavka
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Janžekovič Anton s.p. – Final ključavničarske storitve, Mezgovci ob
Pesnici 8 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 9. 2008
St 18/2008
Os-7407/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 18/2008 sklep z dne 4. 9. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Marketino, podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve, d.o.o., Mestni trg 1, Slovenske Konjice – v stečaju (matična številka:
5638712, ID št. za DDV: SI737599763), se
zaključi v skladu z dol. 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa
o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Marketino,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Mestni trg 1, Slovenske Konjice – v stečaju (matična številka: 5638712,
ID št. za DDV: SI737599763), iz pristojnega
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 9. 2008
St 62/2007
Os-7408/08
To sodišče v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom: Jurmes trgovina,
Trgovina in storitve d.o.o., Mariborska
86, Celje – v stečaju, razpisuje narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
stečajne mase, ki bo dne 15. oktobra 2008
ob 13. uri, v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča, Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z dol. 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 16.895,20 €.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 2,80%;
kar vse je, v skladu z dol. 163. člena
ZPPSL, natančno razvidno iz osnutka glavne razdelitve (A25/1-2), ki je sestavni del tega
oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
– A25/1-2) na oglasni deski in v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča, med uradnimi urami
sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 9. 2008
St 14/2008
Os-7469/08
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 14/2008, z dne 2. 9. 2008, likvidacijski
postopek nad dolžnikom LASSA PUR DIR,
zavod za kulturo, izobraževanje in prireditve, Piran, Županičeva 14, Piran, matična št. 1870980000, začelo in ga takoj tudi
zaključilo.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 9. 2008
St 26/2008
Os-7470/08
To sodišče je s sklepom St 26/2008 dne
2. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Hipoteja d.o.o., Spodnje Gameljne 56, Ljubljana – v stečaju, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, zadošča zgolj za poplačilo stroškov 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 4. 9. 2008
St 44/2008
Os-7471/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 44/2008 z dne 3. 9. 2008 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Alfacom, družba
za trgovino in storitve d.o.o., Maribor,
Prvomajska ulica 25 in ga takoj zaključilo,
ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
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Matična številka dolžnika je 5813174, šifra njegove dejavnosti pa 74.810.
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, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2008
St 98/2008
Os-7472/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 98/2008 z dne 3. 9. 2008 začelo stečajni
postopek nad podjetjem PMP Proizvodno
montažno podjetje d.o.o., Poljčane, Lušečka vas 64 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 5396816, šifra njegove dejavnosti pa 45.450.
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, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2008
St 61/91
Os-7473/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Elkom tovarna stikalnih naprav
p.o. – v stečaju, Maribor, se v skladu
s 169. členom ZPPSL zaključi, saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 9. 2008
St 128/2007
Os-7474/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Belič, družba za trgovino in
storitve d.o.o., Trubarjeva 5 – v stečaju,
Zgornja Polskava – v stečaju (davčna številka: 57348081, matična številka: 766087),
se v skladu s 169. členom ZPPSL zaključi,
saj so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 9. 2008
St 1/2007
Os-7475/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Šarotar Helena s.p., Zlatarna Kameja, Cvetkova 2, Murska Sobota – v stečaju
(matična številka 1032500000, davčna številka 60173629), se v skladu s prvim odstavkom 169. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji – ZPPSL, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 9. 2008
St 8/2008
Os-7476/08
To sodišče je dne 2. 9. 2008 izdalo sklep
opr. št. St 8/2008, da se začne stečajni postopek nad dolžnikom DA-LA, David Lapajne s.p., Godovič 19, 5275 Godovič.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso
v višini 2% vrednosti od vsote prijavljenih

terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (8,21 EUR) in največ do vrednosti 2000 točk (164,20 EUR). Takso je treba plačati na TRR št. 01100-1000-339014,
sklic na št. 11 42218-7110006-00000808.
Dokazilo o plačilu takse je treba priložiti
k prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. 11. 2008 ob 9. uri, v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 9. 2008
St 3/2007
Os-7477/08
Stečajni postopek, začet s sklepom stečajnega senata, opr. št. St 3/2007 z dne
22. 3. 2007, zoper stečajnega dolžnika
Parko, Proizvodno in trgovsko podjetje
d.o.o. (s skrajšano firmo Parko d.o.o.)
– v stečaju, Pod klancem 1, 5220 Tolmin,
matična številka 5429587, z davčno številko 64825159 in šifro dejavnosti 52.110, se
zaključi.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi,
vezani na ta stečajni postopek.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 9. 2008
St 12/1996
Os-7478/08
Stečajni postopek, začet s sklepom stečajnega senata, opr. št. St 12/1996 z dne
5. 7. 1996, zoper stečajnega dolžnika ČIB
Konfekcija Bovec d.d., Bovec (s skrajšano firmo ČIB Bovec d.d., Bovec) – v stečaju, Industrijska cona 2, 5230 Bovec,
matična številka 5034329, se zaključi.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi,
vezani na ta stečajni postopek.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 9. 2008
St 11/2008
Os-7479/08
I. To sodišče je s sklepom z dne 3. 9.
2008, opr. št. St 11/2008, začelo postopek
prisilne poravnave zoper dolžnika SGP Gorica, d.d., Prvomajska 39, Nova Gorica,
šifra dejavnosti: G – 45.210 in je vpisan
v sodni register, ki se vodi pri tukajšnjem
sodišču pod zaporedno številko vložka Srg
1/00128/00, z matično številko 5076447 in
davčno številko 69134910.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi Dušan Taljat, Tumov drevored 1, Tolmin.
Imenuje se upniški odbor, ki ga sestavljajo naslednji upniki:
1. Živex Trgovina in storitve d.o.o. Volčja Draga, Volčja Draga 40, 5293 Volčja
Draga,
2. Gradbeništvo, stavbno tesarstvo-krovstvo, Srečko Knuplež s.p., Zgornja Velka
136a, 2213 Zgornja Velka,
3. Elektroinstalacije Zdravko Urbanc s.p.,
Zalog 12, 4204 Golnik,
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4. Švara Karel, s.p., Eleko, Cesta na Čuklje 56, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici,
5. Sector beton, proizvodnja in transport
betonov, d.o.o., Verovškova ulica 64, 1000
Ljubljana,
6. Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
7. Zucchiati Boris s.p. Avtoprevozništvo,
Ul. IX. septembra 231, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici,
8. Salonit Anhovo, d.d., Anhovo 1, 5210
Deskle,
9. Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva
9a, 5000 Nova Gorica.
II. Vse upnike, katerih terjatve so nastale
do dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, da sodišču z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v roku 30 dni po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve.
Nedospele denarne terjatve upnikov
proti dolžniku se z dnem začetka postopka prisilne poravnave štejejo za dospele,
nedenarne se spremenijo v denarne po
cenah na dan začetka postopka prisilne
poravnave, terjatve, katerih predmet so občasne dajatve, se spremenijo v enkratne
denarne terjatve.
Prijava terjatve mora obsegati firmo in
sedež upnika, pravno podlago terjatve in
njeno višino, dokaze o obstoju terjatve in
njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatve v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka prisilne poravnave. Do tega dne nedospele terjatve, ki se
ne obrestujejo, prijavijo upniki v diskontirani višini na dan začetka postopka (38. člen
ZPPSL).
Prijavi terjatve je treba priložiti dokazilo
o plačilu sodne takse v višini 2% vrednosti vsote prijavljenih terjatev posameznega
upnika, vendar najmanj v vrednosti 100 točk
in največ 2000 točk po Zakonu o sodnih taksah, vrednosti točke pa je 0,0821 EUR.
Takso je treba plačati na TRR
št. 0110 0845 0083 641, sklic na št.
11-42218-7110006-01108.
III. V roku 30 dni po izteku roka za prijavo
terjatev lahko dolžnik, upraviteljica prisilne
poravnave ali upniki pri sodišču vložijo pisen
obrazložen ugovor zoper obstoj prijavljenih
terjatev in njihovo višino.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 3. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 8. 2008
St 65/2006
Os-7497/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 65/2006 sklep z dne 5. 9. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Avtoprevozništvo Lenart Blatnik s.p., Laška
vas 8, Laško – v stečaju (matična številka:
5557039, ID št. za DDV: SI63951797), se
zaključi v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Avtoprevozništvo Lenart Blatnik s.p., Laška vas 8, Laško
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– v stečaju (matična številka: 5557039, ID
št. za DDV: SI63951797), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 9. 2008
St 6/2006
Os-7598/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/2006
z dne 4. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Boni – Proizvodnja toaletnega papirja in trgovina d.o.o. – v stečaju, Dekani 12/a.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 9. 2008
St 10/2008
Os-7599/08
To sodišče je s sklepom St 10/2008
z dne 4. 9. 2008 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Avtoprevozništvo ATP-Geč Branko s.p., Župelevec 25, Kapele, matična številka 5927286,
davčna številka SI75725045.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 4. 9. 2008
Lik 6/2008
Os-7600/08
To sodišče je s sklepom Lik 6/2008 dne
3. 9. 2008 zaključilo likvidacijski postopek
nad dolžnikom EURO – IND Zavod za
usposabljanje in zaposlovanje invalidnih
oseb – poklicnih voznikov Slovenije, Goriča vas 117a, Ribnica, 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 4. 9. 2008
St 122/2008
Os-7601/08
To sodišče je s sklepom St 122/2008
dne 5. 9. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Daloles d.o.o., Goriča vas 71,
Ribnica, matična št. 5792436, vložna št.
12432300.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Edo
Rozman, Tacenska cesta 36, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 12. 2008 ob 12. uri, v razpravni dvorani V tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 9.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2008
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St 162/2005
Os-7602/08
To sodišče je s sklepom St 162/2005 dne
5. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Deloza d.d. – v stečaju, Cesta
zmage 7, Zagorje ob Savi.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2008
St 49/2007
Os-7603/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Draga Salaj s.p., Lutverci 36, 9253
Apače, davčna št. 16942345, se po 169.
členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka je dovoljena pritožba. Rok za pritožbo je 8 dni in teče od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 9. 2008
St 13/2006
Os-7604/08
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika I.E.G., Inženiring, elektroinštalacije, d.o.o., Šempeter pri Gorici,
Na hribu 17, v stečaju, sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev
z datumom 14. 3. 2008, ki ga je stečajna
upraviteljica Ksenija Toplikar Zorn predložila
pri tem sodišču 14. 3. 2008.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev se določi na 20. 10. 2008 ob
8.30, v sobi št. 110/I tega sodišča.
Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko vpogledajo v času uradnih ur pri tem
sodišču v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 9. 2008
Ppn 101/2008
Os-7635/08
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom FED d.o.o., Dunajska cesta
9, Ljubljana, za dne 29. 9. 2008 ob 13.30,
v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva
7, razpravna dvorana št. I.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
10, 11 in 15, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 4267/2007
Os-6922/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
2. 6. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Milene Kozar, Ljubljanska 29,
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 3.
1992, sklenjene med Tkanino Celje, d.d. kot
prodajalko in Konec Konradom, Ljubljanska
cesta 29, Celje, kot kupcem,
– prodajne pogodbe z dne 25. 5. 1992,
sklenjene med Konec Konradom, kot prodajalcem in Kovntrade p.o. Celje, kot kupcem.
Obe pogodbi za nepremičnino št. identifikatorja 5.E, stanovanjska raba, na naslovu
Ljubljanska 29, Celje, v vl. št. 2485/6, k.o.

Celje. Po izjavi predlagateljice je listina uničena oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini št. identifikatorja 5.E stanovanjska raba
na naslovu Ljubljanska 29, Celje, v vl. št.
2485/6, k.o. Celje, se zahteva v korist Milene Kozar, Ljubljanska 29, Celje, do celote.
S tem oklicem se poizvajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 7. 2008
Dn 2749/2008
Os-6923/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Terezije Zinke Rovan, Kolomban 77,
Ankaran, ki jo zastopa Jurij Munih, odvetnik v Kopru, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine ter vknjižbe lastninske pravice
dne 23. 6. 2008 sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin, in sicer:
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 4.
1987, sklenjene med Nino Bandelj Moguljak, Spodnje Škovije 131, Škofije in Alojzijo
Moguljak Korda, Via Colarich 86, Muggia,
Trst, Italija, kot prodajalkama ter Terezijo
Rovan, Sp. Škofije 99, Škofije, kot kupovalko, za nepremičnino, zemljišče v skupni
izmeri 813 m2, s parc. št. 1123, k.o. Plavje,
– izjave h kupoprodajni pogodbi z dne
15. 4. 1987, ki jo je dne 10. 9. 1990 podpisala Alojzija Corda kot zakonita dedinja po
pokojni Nini Bandelj (sklep sodišča v Kopru
D 327/87), s katero dovoljuje, da se zemljišče s parcelno št. 1123, k.o. Plavje, trajno in
nepreklicno izroči kupovalki Tereziji Rovan.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižnih listin, katerih vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana s parc. št.
1123, pašnik v izmeri 813 m2, vl. št. 333, k.o.
Plavje, last Alojzije Corda, roj. Moguljak, Sp.
Škofije 131, Škofije, do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremični se zahtev
vknjižba lastninske pravice na podlagi sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne
15. 4. 1987 in izjave h kupoprodajni pogodbi z dne 10. 9. 1999, v korist Terezije Zinke Rovan, Kolomban 77, Ankaran, EMŠO
1010949505293, do celote.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 1123, pašnik v izmeri 813 m2, vl. št. 333,
k.o. Plavje, last Alojzije Corda, roj. Moguljak, Sp. Škofije 131, Škofije, do celote, se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listin, katerih
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 6. 2008
Dn 1368/2008
Os-6523/08
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljice Sarah Dobby, Wick Rd, Teddington Middlesex, TW11 9DW, Velika Britanija, ki jo
zastopa odvetnik Aleš Kovač iz Ljubljane,
glede nepremičnine parc. št. 1042/7, vpi-
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sane pri vl. št. 819, k.o. Savica, s sklepom
Dn št. 1368/2008 z dne 26. 6. 2008, začel
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine z vsebino, kot izhaja iz prodajne pogodbe
z dne 7. 8. 2006, sklenjene med Vale-Novak
d.o.o., Poljanska 1, Ljubljana, ki jo je zastopal direktor Luka Novak, kot prodajalcem in
Adamom Dobbyem, 70 Wick Rd, Teddington Middlesex, TW11 9DW, Velika Britanija ter predlagateljico, kot kupcema, katere
predmet je prodaja nepremičnine parc. št.
1042/7, vpisane pri vl. št. 819, k.o. Savica.
Imetnike pravic se poziva, da v roku
dveh mesecev od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 14. 7. 2008
Dn 3834/2007
Os-6524/08
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja
Blažič Franca, Gorenjska cesta 31a, Radovljica, ki ga zastopa Percom – Perdan
Saša s.p., Jezerska cesta 41, Kranj, glede nepremičnine št. 9.E, vpisane pri vl. št.
1367, k.o. Radovljica – trisobno stanovanje
št. 9 v 3. etaži, s shrambo št. 9 v 1. etaži
stavbe št. 443, stoječe na parc. št. 284/7,
k.o. Radovljica, Gorenjska cesta 31a, Radovljica, s sklepom Dn št. 3834/2007 z dne
5. 6. 2008, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine z vsebino, kot izhaja
iz kupne pogodbe z dne 27. 11. 1991, sklenjene med Elan tovarna športnega orodja,
p.o., Begunje št. 1, Begunje na Gorenjskem
– v stečaju, ki ga zastopa stečajni upravitelj
Igor Triller, kot prodajalcem in predlagateljem kot kupcem, katere predmet je prodaja
nepremičnine – stanovanja v II. nadstropju
v izmeri 62,14 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Prešernova 16, Radovljica in aneksa
št. 8 k navedeni kupni pogodbi z dne 11. 12.
1991, sklenjenega med istima osebama.
Imetnike pravic se poziva, da v roku
dveh mesecev od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 14. 7. 2008
Dn 2196/2006
Os-6271/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Dobrina Ernesta, Kovaška ul. 11, Muta, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini
ident. št. 1.E (807-168-001), vpisani v z.k.
podvl. št. 259/1, k.o. Spodnja Muta, stanovanju št. 1 v izmeri 67,39 m2, v 1. in 2.
etaži stavbe Kovaška ulica 11a, Muta, izdalo
sklep Dn št. 2196/2006 z dne 6. 6. 2008,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 7. 2. 1992, sklenjene po določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 18/91), med prodajalko Tovarno Muta
p.o., Muta ter kupcema Dobrina Ernestom
in Dobrina Marjanom, oba Kovaška ul. 11a,
Muta.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist

predlagatelja Dobrina Ernesta, Kovaška ul.
11, Muta, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 7. 2008
Dn 570/2006
Os-6272/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Danijele Pečnik, Javornik 25, Ravne na
Koroškem, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice
pri nepremičnini, ident. št. 20.E (882-28-20),
vpisani v z.k. podvl. št. 1356/20, k.o. Ravne,
stanovanjskem delu št. 20 v izmeri 82,52 m2,
v 6. etaži stavbe Javornik 25, Ravne na Koroškem, izdalo sklep Dn št. 570/2006 z dne
23. 5. 2008, s katerim je začelo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
473 A/91 z dne 21. 11. 1993, sklenjene po
določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 18/91) med prodajalcem Stanovanjskim
podjetjem d.o.o., Prežihova 7, Ravne na
Koroškem in kupovalko Danijelo Lesnik, por.
Pečnik, Javornik 25, Ravne na Koroškem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Danijele Pečnik, Javornik 25,
Ravne na Koroškem, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 7. 2008
Dn 1863/2008
Os-7617/08
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom Dn št. 1863/2008 z dne 1. 9. 2008,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Tatjane Černic, Maistrova ulica 16, Litija, ki
jo zastopa notar Miro Bregar, uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1/93 z dne
24. 10. 1993, sklenjene med prodajalcem
Gostinskim podjetjem Litija p.o., Cankarjeva
1, Litija in kupovalko Tatjano Černic, Maistrova ulica 16, Litija.
Predmet prodaje po navedeni listini je
stanovanje v stanovanjski hiši v Litiji, Maistrova ulica 16, ki stoji na parc. št. 127/32,
z.k. vl. št. 560, k.o. Litija, stanovanje št. 10,
v 3. nadstropju. Stanovanje je po etažnem
elaboratu za vpis podatkov v kataster stavb
z dne 23. 6. 2004 in akta o oblikovanju
etažne lastnine z dne 17. 5. 2005, vpisano
v zemljiškoknjižnem podvložku št. 1575/11
te k.o. in nosi ident. št. 10.E. Po podatkih iz
zemljiške knjige ima predmetno stanovanje
ident. št. 10.E izmero 63,68 m2.
Po izjavi predlagateljice se je izvirnik
overjene listine izgubil oziroma je uničen.
Predlagateljica razpolaga le s kopijo pogodbe.
Na podlagi navedene listine se predlaga
vknjižba lastninske pravice v korist Tatjane
Černic, Maistrova ulica 16, Litija, do 1/1.
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Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 1. 9. 2008
Dn 1995/2008
Os-7618/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Občine Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 3.
1983, sklenjene med Imos SGP Gradišče
p.o. Cerknica, kot prodajalcem ter Donit
Medvode, TOZD Fenolit Borovnica, Breg
12, Borovnica, kot kupcem,
– pogodbe o brezplačnem prenosu poslovno nepotrebnih sredstev št. 3/5-362-1/94
z dne 7. 3. 1994, sklenjene med podjetjem
Fenolit p.o. Breg 22, Borovnica in Stanovanjskim skladom Občine Vrhnika,
za nepremičnino, stanovanje št. 2
v pritličju, v izmeri 84,70 m2, s pripadajočim pomožnim prostorom površine 1,42 m2,
Gradišnikova ul. 10, Borovnica (identif. št.
2004-923-2) in za nepremičnino, stanovanje št. 4 v pritličju, v izmeri 60,35 m2, s pripadajočim pomožnim prostorom površine
1,42 m2, Gradišnikova ul. 10, Borovnica
(identif. št. 2004-923-4).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Občine Borovnica, Paplerjeva ulica
22, Borovnica, na podlagi teh pogodb in
pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske
pravice z dne 10. 11. 2003 ter zemljiško
knjižnega dovolila z dne 4. 6. 2008.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 8. 9. 2008
Dn 3668/2007
Os-7651/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Nikole Grbića, Na Zelenici 5a, Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listin:
– menjalne pogodbe z dne 7. 6. 1995,
sklenjene med Olgo Pelcar, Na Zelenici 5a
ter Marinko Mladenović, Gradišče 14a in
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 7.
1995, sklenjene med prodajalko Marinko
Mladenović, Jakopičeva 22, Kamnik in kupcema Nadico Grbić ter Nikolo Grbićem, oba
Avsečeva 10, Ljubljana,
za nepremičnino, stanovanje št. 7 v 1.
nadstropju (3. etaži), s shrambo št. 7 v kleti
(1. etaži), v skupni izmeri 32,60 m2, v stanovanjski stavbi z naslovom Na Zelenici 5a,
Vrhnika, ki stoji na parc. št. 2045/1, z identifikacijsko številko 7.E (2002-1022-7).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Nikole Grbića in Nine Grbić, oba Na
Zelenici 5a, Vrhnika, na podlagi teh pogodb
in ostalih listin.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
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o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 8. 9. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 17/08
Os-4565/08
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Alojza Miklavca, Orlek 38, 6210 Sežana, ki ga zastopa odvetnik
Ivan Ravbar iz Sežane, Partizanska c. 17,
zoper toženo stranko Ivana Kralja, Trebče
19, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča,
zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto 1.500 EUR), na podlagi
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku toženi stranki postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico
Lenčko Žefran iz Sežane, Kraška cesta 6,
ki bo toženo stranko v tem postopku zastopala vse do takrat, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 24. 4. 2008
P 129/2006
Os-6532/08
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrožnem sodniku mag. Petru Prodanoviču, v pravdni zadevi tožeče stranke Franca
Pristovnika, Sv. Duh 30, Dravograd, ki ga
zastopa odvetnik Ivan Starčevič iz Maribora,
zoper toženo stranko Katico Špiljak, Gaddvagen 9, 30265 Halmstad, Švedska, zaradi
ugotovitve lastninske pravice in izdaje z.k.
listine (pcto. 13.418,13 EUR), dne 11. 7.
2008 sklenilo:
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na podlagi 5. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
se toženi stranki Katici Špiljak postavi za
začasnega zastopnika odvetnika Mirana
Ocepka, Gubčeva ulica 1, Slovenj Gradec,
kateri bo toženo stranko zastopal v pravdni
zadevi Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu opr. št. P 129/2006, vse dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma vse dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 7. 2008

Oklici dedičem
III D 382/2008
Os-5950/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Pirc Mariji,
roj. 26. 4. 1923, umrli 27. 2. 2007, nazadnje
stanujoči Gerbičeva ulica 49a, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica ni napravila oporoke. Zakoniti dediči po pok. sodišču niso znani. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2008
IV D 2960/2007
Os-6082/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Elzi Jemc Žnidarič, roj. 25. 6. 1913, umrli 6. 10. 2007, nazadnje stan. Dunajska cesta 43, Ljubljana,
državljanki Republike Slovenije.

Zapustnica je bila vdova, potomcev ni
imela. Glede na to, da zakoniti dediči po zapustnici sodišču niso znani, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2008

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 8/2008
Os-7392/08
Dne 7. 4. 2008 je bil pri Okrožnem sodišču v Kopru vložen predlog za sodni preizkus denarne odpravnine, ki se vodi pod opr.
št. Ng 8/2008; predlagatelj je Branko Pišlar,
Malija 74c, Izola; nasprotni udeleženec je
Loredano Glavič, Ulica Ivana Regenta 19,
Izola.
Predmet tega sodnega preizkusa je primernost odpravnine, do katere bi bili manjšinski delničarji družbe Riba, d.d., Izola, ob
njihovi izključitvi iz te družbe upravičeni.
Preostale izključene manjšinske delničarje družbe Riba, d,d., ki so imeli položaj
delničarja, ko je skupščina dne 7. 12. 2007
sprejela sklep o prenosu delnic na glavnega
delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine, se poziva, da lahko v 1 mesecu
od objave tega obvestila o vložitvi predloga
vložijo svoje predloge za preizkus denarne
odpravnine.
Po poteku tega 1-mesečnega roka predloga ne bo dopustno več vložiti.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 1. 9. 2008
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva
ul. 39, 2000 Maribor kot izdajatelj, naslednje
dokumente, in sicer: police za zavarovanje
avtomobilske
odgovornosti:
1209853,
1218205, zelene karte: SLO-10/0025923,
SLO-10/0025928,
SLO-10/0029764.
Ob-7405/08
Hranjec Nevenka, Cesta proletarskih
brigad 59, Maribor, zavarovalno polico,
št. POL-01 000008952, Prve pokojninske
družbe. m-610
Janjac Ivica, Dobindol 23, Uršna sela,
zavarovalno polico, št. 50500001563, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnn-298583
Mirt Robert, Jurski vrh 2, Zgornja Kungota,
zavarovalno polico, št. 50500015255, izdala
zavarovalnica Adriatic Slovenica. m-569
Vujasin
Mitja,
Glavarjeva
ulica
16, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500036698, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnj-298562
Zver Ignac, Mlajtinci 11/c, Moravske
Toplice,
zavarovalno
polico,
št.
40301001686,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. gnf-298941

Spričevala preklicujejo
Ajdišek Sara, Videm 41b, VidemDobrepolje, spričevalo 2. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnv-298525
Al Saleh Sanny, Trnovska ulica 10,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
medijske in grafične šole v Ljubljani, izdano
leta 2005. gnj-298812
Amf Branka, Kregarjeva 5, Brežice,
indeks, št. 81445484, izdala EPF Maribor.
gnl-298960
Aninić Armando, Škocjan 13, Koper
– Capodistria, zaključno spričevalo OŠ
Elvira Vatovec Prade, izdano leta 2007.
gny-298572
Anžlovar Gloria, Na zelenici 2, Prebold,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Center Celje,
izdano leta 2006. gnn-298683
Arbeiter Slavko, Paradiž 14, Cirkulane,
spričevalo 6. razreda OŠ Maksa Bračiča
Cirkulane, izdano leta 1989. gnz-298771
Avbelj Helena, Cesta 24. junija 42,
Ljubljana, potrdilo o preizkušnji znanja
za poklic pomožne kuharice, izdano pri
Gostinski šoli, leta 1979. m-596
Avdić Senada, Ulica heroja Marinclja
7, Kočevje, spričevalo 1. letnika Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1979,
izdano na ime Delić Senada. gnw-298649
Babošek Dora, Ulica bartov Učakar 114,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2008. gnv-298600
Bajan Enisa, Kočevarjeva ulica 14, Novo
mesto, diplomo Srednje šole za trgovinsko
dejavnost Ljubljana – smer prodajalec,
izdana leta 1990, na ime Salihović Enisa.
gnh-298864

Bajželj Andrej, Dajnkova ulica 56,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
strojne šole v Ljubljani, izdano leta 2003.
gne-298542
Bakal Oste, Mladinska 10, Gornja
Radgona, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 2001, izdano na ime Črešnar Suzana.
gnq-298880
Baklanova Olha Igorivna, Smledniška
cesta 35, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2005. gnt-298702
Balon Jasmina, Cesta v Gorice 25,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
usposabljanje invalidne mladine v Kamniku.
gnh-298518
Bandelj Ana, Puštal 129, Škofja
Loka, maturitetno spričevalo Gimnazije
Škofja Loka, št. 1224, izdano leta 2003.
gnj-298962
Banović Darija, Pot na pilarno 3, Tržič,
spričevalo 9. razreda OŠ Tržič, izdano leta
2006. gnx-298523
Barle Nataša, Gozdarska cesta 47,
Mislinja, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Slovenj Gradec. gno-298707
Bašagič Sandi, Češenik 13, Dob,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 2008. gnb-298870
Bašelj Davor, Bela Cerkev 17, Šmarješke
Toplice, maturitetno spričevalo,obvestilo o
uspehu pri maturi in spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje ekonomske šole. gnq-298555
Baškovič Žiga, Prešernova 9, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1. do 3. letnika Poklicne in
srednje ekonomske šole Slovenj Gradec.
gns-298853
Bauman Mirko, Stržišče 16/a, Sevnica,
spričevalo 3. letnika Srednje strokovne in
poklicne šole v Celju, izdano leta 2002.
gnj-298937
Bednički Dragutin, Cvetlinska 163,
Trakuščan, diplomo Živilske šole Maribor –
mesar prodajalec, izdana leta 1978. m-573
Bedrač Sašo, Repišče 3/a, Zgornji
Leskovec, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske šole Ptuj, izdano leta 2000.
m-644
Bergant Miran, Poženik 53, Kranj,
spričevalo 7. razreda OŠ Davorina Jenka
Cerklje na Gorenjskem, izdano leta 1986.
gnm-298584
Beribak Franc, Trboje 6, Kranj, spričevalo
4. letnika Srednje tekstilne, obutvene in
gumarske šole v Kranju, izdano leta 1990.
gnl-298589
Bero Simon, Petrovičeva 24, Maribor,
indeks, št. E1003039, izdal FERI Maribor.
m-600
Bogosavljević
David,
Ljubljanska
cesta 91, Domžale, spričevalo 2. letnika
Izobraževalnega zavoda Cene Štupar
Ljubljana – pek, izdano leta 2000.
gnc-298569
Bosnić Biljana, Glavni trg 24, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole v Kranju. gnt-298727
Bošković David, Maistrova ulica 11,
Ptuj, spričevalo 3. letnika in maturitetno

spričevalo Gimnazije Ptuj, izdano leta 2001
in 2002. m-597
Božnar Vesna, Blaževa ulica 10, Škofja
Loka, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Škofja Loka, izdano leta 2003 in 2004.
gny-298972
Bratuša Petra, Štihova ulica 22,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2004. gns-298728
Bregar Ines, Na jami 9, Ljubljana,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2001. gnx-298898
Brjkljačič Katja, Ul. Veljka Vlahoviča 70,
Maribor, spričevalo o poklicni maturi Srednje
ekonomske šole v Mariboru. m-577
Brodnik Miha, Menardova ulica 37,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2008. gnk-298686
Bukarica Aleksandar, Raičeva 83,
Ljubljana,
maturitetno
spričevalo
in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2005 in 2006. gnd-298668
Bukovnik Martina, Terčava 14, Maribor,
indeks, št. 61120655, izdala Pedagoška
fakulteta Maribor. m-557
Bytyqi Yiber, Polje 374, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole Ljubljana, izdano leta 2008.
gnd-298718
Celec Damir, Ižakovci 65, Beltinci,
spričevalo poklicne mature Srednje poklicne
in tehniške šole Murska Sobota, izdano leta
2008. gnn-298558
Cerar Anja, Šubičeva ulica 20, Domžale,
spričevalo 3. letnika srednje šole v
Domžalah, izdano leta 2007. gnk-298511
Cerar Dejan, Taborska cesta 22,
Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
elektrotehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1988 in 1989. gnh-298764
Cerar Petra, Miklošičeva 2/a, Domžale,
spričevalo 1. letnika ŠCRM Kamnik, izdano
leta 2005. gno-298757
Cerar Tomaž, Kamnik pod Krimon 168,
Preserje, spričevalo 3. letnika in obvestilo
o uspehu 4. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2007 in 2008. gnj-298637
Cerar Tomaž, Kamnik pod Krimom
168, Preserje, spričevalo 1. in 2. letnika
SŠER v Ljubljani, izdano leta 2004 in 2005.
gnw-298674
Cerar Uroš, Perkova ulica 2, Domžale,
spričevalo 9. razreda OŠ Rodica Domžale,
izdano leta 2005. gnj-298737
Ciglarič Jožica, Podgradje 10/d, Ljutomer,
obvestilo o uspehu pri maturi in maturitetno
spričevalo Gimnazije Franca Miklošiča v
Ljutomeru, izdano leta 2002. gnp-298681
Cimprič Simonka, Plešičeva ulica 47,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra za dopisno izobraževanje Univerzum
Ljubljana, izdano leta 2001, izdano na ime
Soldat Simonka. gnf-298716
Cimrič Teja, Vojče 54, Tolmin, spričevalo
3. letnika ekonomske šole. gny-298947
Crnić Ana, Gasilska cesta 54, Mengeš,
spričevalo o končani OŠ, 4. in 5. letnika
Srednje upravno administrativne šole
v Ljubljani, izdano leta 2004 in 2005.
gnw-298774
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Čas Štefka, Ul. Janka Vrabiča 27,
Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano
leta 1980, izdano na ime Hodnik Štefka.
gnm-298684
Čebular Špela, Polžanska Gorca 1,
Šmarje pri Jelšah, spričevalo 1. in 3. letnika
Gimnazije Center Celje, izdano leta 2005 in
2007. gnl-298885
Čejvanović Vera, Sketova ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole Domžale, izdano leta 1999 in 2000,
izdano na ime Čejvanović Munevera.
gnh-298564
Črpić Biserka, Cirnik 24/c, Jesenice na
Dolenjskem, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Novo mesto,
izdano leta 1995, izdano na ime Zofič
Biserka. gnp-298706
Ćehajić Mirela, Mencingerjeva 10,
Jesenice, spričevalo 4. in 5. letnika Srednje
trgovske šole v Kranju, izdano leta 2006 in
2007. gnc-298919
Dameski Anita, Žerovnica 47, Grahovo
ob Bači, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠGT Radenci, št. 109/99, izdano leta
1999. gnw-298849
Damiš Barbara, Zgornja Korena 71,
Zgornja Korena, indeks, št. 18000789, izdala
FF v Ljubljani – duplikat. gnw-298799
Delić Adis, Ulica Ane Ziherlove 14,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 1. letnika
SŠER v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnx-298923
Delić Dejan, Seča 31, Portorož –
Portorose, diplomo Srednje ekonomske
in družboslovne šole v Kopru, izdana leta
1997, na ime Ariel Ivetac. gnn-298533
Demšar Petja, Potočnikova ulica 16,
Škofja Loka, maturitetno spričevalo,
obvestilo o uspehu pri maturi in spričevalo 3.
in 4. letnika Gimnazije Škofja Loka, izdano
leta 2001 in 2002. gnq-298530
Deželan
Blaž,
Velike
Brusnice
70/a, Brusnice, spričevalo 1. letnika Srednje
gostinske šole Novo mesto, izdano leta
2005. gnc-298519
Doler Kaja, Višnja vas 37, Vojnik,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Celje – tehnik zdravstvene nege, izdano
leta 2008. gnx-298873
Dorošenko Ana, Koprska ulica 21, Izola –
Isola, spričevalo 3. letnika Gimnazije Piran,
izdano leta 2000. gnf-298541
Dubinović Tina, Fala 31, Fala, spričevalo
od 1. do 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje – smer frizer, izdano leta 2004,
2005 in 2006. m-622
Dugi Dejan, Na prehodu 15, Maribor,
zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor,
izdano leta 1997. m-581
Dukarić Marko, Pete prekomorske 15,
Ptuj, indeks, št. F0002792, izdala FF v
Mariboru. m-549
Džajić Ervin, Tržaška cesta 39, Ljubljana,
spričevalo 9. razreda OŠ izobraževalnega
zavoda Cene Štupar Ljubljana, izdano leta
2007. gnz-298746
Đorđević Daniel, Seča 186, Portorož –
Portorose, spričevalo 1. letnika Ekonomske
šole. gnm-298559
Erbežnik Jasna, Dvorni trg 1, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Majde Vrhovnik
Ljubljana, izdano leta 1997. gnc-298844
Erjavec Vesna, Pod gradom 13, Radlje
ob Dravi, obvestilo o uspehu pri maturi
Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta
2004. gnt-298852
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Fabjan Tanja, Podvrh 6, Mozirje,
spričevalo 1. letnika SVKGŠ Celje – vrtnarski
tehnik, izdano leta 1994. gnm-298959
Faganel Matej, Cankarjeva 16, Nova
Gorica, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje lesarske šole v Novi Gorici, izdano
leta 1993, 1994 in 1996. gnn-298658
Filipič Eva, Šelefigova ulica 4, Kamnica,
maturitetno spričevalo II. gimnazije v
Mariboru, izdano leta 2002. m-570
Filipič Mitja, Precetinci 35, Mala Nedelja,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Murska
Sobota. gni-298613
Fras Tjaša, Ulica Pohorskega bataljona
8, Ruše, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole, izdano leta 2004 in 2005.
m-592
Frleta Jurij, Glavarjeva cesta 92,
Komenda, spričevalo 4. letnika ŠCRM
Kamnik, izdano leta 2002. gnn-298958
Furbas Lidija, Obrežna 74, Maribor,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1990,
1991 in 1992. m-628
Gard Miha, Omersova ulica 49, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1991. gnj-298587
Gartner Urban, Rudno 2/a, Železniki,
spričevalo 3. letnika Škofijske klasične
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2008.
gny-298926
Gašparič Gregor, Sredno 45, Bresternica,
spričevalo 7. razreda OŠ Kamnica, izdano
leta 2006. m-542
Germadnik Janez, Bele vode 10/c,
Šoštanj, spričevalo o poklicni maturi Poklicne
tehniške elektro in računalniške šole v
Velenju, izdano leta 2004. gnw-298924
Glavan Lidija, Škrilje 37, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
agroživilske šole v Ljubljani – program
živilec, izdano leta 1997, 1998 in 1999.
gno-298732
Golob Alenka, Ul. heroja Lacka 12, Lenart
v Slov. goricah, spričevalo 1. letnika Srednje
tekstilne šole Maribor – šivilja, izdano leta
1989. m-624
Golob Anton, Vransko 100, Vransko,
diplomo Fakultete za elektrotehniko, izdana
leta 1984. gnf-298966
Gorišek Darko, Jačka 2/b, Logatec,
diplomo Poklicne železniške, elektro,
kovinarske šole v Ljubljani, izdana leta
1978. gnk-298761
Grabnar Bojana, Boga vas 4, Grosuplje,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 2008. gno-298607
Grašič Darko, Mariborska cesta 13,
Maribor, indeks, št. 81465897, izdala EPF
Maribor. m-639
Gretić Jožef, Spodnje Negonje 23/b,
Rogaška Slatina, diplomo Srednje tehniške
šole maršala Tita v Celju, izdana leta 1988.
gnk-298861
Grmšek Andrej, Anže 2, Brestanica,
spričevalo poklicne mature Šolskega centra
Velenje – Poklicna in tehniška elektro
računalniška šola Velenje, izdano leta 2000.
gnj-298537
Groznik Simon, Miška 2, Šmartno pri
Litiji, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 1995. gnq-298580
Gubič Nives, Markišavci 4/b, Murska
Sobota, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta
2006. m-583

Ham Gerdin Nejc, Jakopičeva 27,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2008. gni-298813
Harb Domen, Na gorco 4, Maribor,
maturitetno spričevalo Gimnazije Miloša
Zidanška, št. 220, izdano leta 1981. m-541
Hleb Polona, Lobnica 21, Ruše,
spričevalo o poklicni maturi Srednje šole
kmetijske mehanizacije, izdano leta 2005.
m-545
Horn Mojca, Boreci 46/a, Križevci
pri Ljutomeru, maturitetno spričevalo
in spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Ljutomer. gnv-298850
Huber Anže, Novo Polje, Cesta XIX/7,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2008. gnb-298695
Hudoklin Metka, Moravče pri Gabrovki
66/a, Gabrovka, indeks, št. 18031055,
izdala FF v Ljubljani. gnf-298766
Igličar Vida, Godešič 110, Škofja Loka,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2008. gnc-298594
Ihan Irena, Glogovica 10/a, Ivančna
Gorica, indeks, št. 71040665, izdala
Biotehniška
fakulteta
v
Ljubljani.
gnj-298612
Ihan Jakob, Spodnji Rudnik I/37,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 2008. gnt-298552
Ivanković Nataša, Trinkova 3, Piran –
Pirano, spričevalo 1. letnika SGTŠ, izdano
leta 2005. gnd-298618
Jagrič Aleš, Pot na kolodvor 2, Kranj,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje
elektro in strojne šole v Kranju, izdano leta
2005. gnh-298914
Jakše Katja, Lučarjev Kal 14,
Ivančna Gorica, indeks, št. 01004238,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnb-298720
Janežič Matej, Ulica 30. divizije 9, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova
Gorica, izdano leta 2008. gnh-298814
Jerič Mojca, Dokležovje, Glavna
ulica 81, Beltinci, maturitetno spričevalo
Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2002.
gnv-298725
Jerina Aleksander, Ribče 10/a, Kresnice,
indeks in diplomo, izdala Srednja šola za
strojništvo v Ljubljani. gnf-298691
Jeriša Vlasta, Jakovica 001, Logatec,
spričevalo 3. letnika Srednje upravnoadministrativne šole Ljubljana, izdano leta
2007. gne-298592
Jesenko
Petra,
Cankarjeva
23,
Radovljica, spričevalo od 1. do 4. letnika
Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 1991,
1992, 1993 in 1994, izdano na ime Močnik
Petra. gnp-298881
Jurgec Miro, Paradiž 27/a, Cirkulane,
spričevalo 6. razreda OŠ Maksa Bračiča
Cirkulane, izdano leta 1989. gnk-298690
Juvan Jernej, Pot na most 3, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 3. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2001, 2003 in 2004. gnf-298591
Kahvedžić Jusif, Radmirje 18, Ljubno
ob Savinji, certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji, št. IZO-07/1902/5820.009.3.1,
izdan leta 2007. gnl-298860
Kampuš Kaja, Mladinska ul. 2, Maribor,
spričevalo o končani OŠ bratov Polančič,
izdano leta 2006. m-630
Kandrič Marina, Trgovišče 27/a, Velika
Nedelja, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, izdano
leta 2004. gnn-298883
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Kaplan Breda, Prigorica 14/a, Ribnica,
spričevalo 1. letnika Srednje lesne šole v
Ljubljani, izdano leta 1983, izdano na ime
Oražem Breda. gnf-298516
Kaplan Breda, Prigorica 14/a, Ribnica,
obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1984,
na ime Oražem Breda. gne-298517
Katančič Maša, Zelena pot 15, Ljubljana,
indeks, št. 18061345, izdala FF v Ljubljani.
gni-298538
Kelenc Cecilija, Furmin 30, Gorišnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
šole Ptuj – kmetijec, izdano leta 1984.
m-588
Klajnšek Irena, Stara ulica 17, Maribor,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 1961. m-617
Knežević Alisa, Valvasorjeva 80, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole
v Mariboru, izdano leta 2004. m-625
Kočivnik Jernej, Kovaška ulica 11/A,
Muta, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ravne
na Koroškem. gnw-298874
Kokalj Bauk Maja, Bergantova ulica 14,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1991,
izdano na ime Kokalj Maja. gnb-298845
Kolar Gašper, Planinska vas 41/a,
Planina pri Sevnici, spričevalo 2. in 3. letnika
Gimnazije v Celju, izdano leta 2005 in 2006.
gnz-298846
Kolenc Tatjana, Povšetova ulica 61,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne trgovske šole v Ljubljani, izdano
na ime Stojčevska Tatjana. gnz-298721
Kolenko Špela, Zminec 60, Škofja Loka,
spričevalo 9. razreda OŠ Škofja Loka –
mesto, izdano leta 2005. gnt-298977
Komperšak Tatjana, Srednji Gasteraj
1/a, Jurovski Dol, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano
leta 2000 in 2001. m-642
Kordiš Jure, Hrib 16, Loški Potok,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole Ljubljana – smer bolničar negovalec,
izdano leta 2006. gnv-298575
Korelc Sonja, Tugomerjeva ulica 16,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste, izdano leta 2000. gnb-298770
Koren Barbara, Ul. Moša Pijade 48,
Maribor, maturitetno spričevalo IV. gimnazije
v Rušah, izdano leta 2002. m-634
Korenjak Matej, Parižlje 77, Braslovče,
spričevalo od 1. do 4. letnika SŠGT Celje,
izdano leta 1999, 2000, 2001 in 2002.
gne-298925
Korošak Pepelnjak Saša, Sketova 6,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Riharda
Jakopiča v Ljubljani, izdano leta 2006.
gng-298590
Koršič Maja, Bohoričeva ulica 6, Dobova,
spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 1999 in 2000. gns-298953
Kos Minka, Kidričeva ulica 8, Sežana,
diplomo Višje strokovne šole v Postojni.
gnm-298734
Kos Nika, Kosovelova ulica 1, Tolmin,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Tolmin,
izdano leta 2002 in 2003. gnl-298585
Kos Ravena Rebeka, Pirnatova ulica
23, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje
trgovske šole v Mariboru, izdano leta 2007.
m-645
Kosec Tomaž, Kamniška 19, Domžale,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3.
letnika Srednje ekonomske šole v Kamniku.
gnb-298595

Kosmač Ivan, Ter 40, Ljubno ob Savinji,
spričevalo 8. razreda OŠ Blaža Arniča Luče
ob Savinji, izdano leta 1982. gnk-298961
Kostanjevec Alenka, Nova vas 46,
Markovci, spričevalo 3. in 4. letnika
Kmetijske šole – kmetijski tehnik, izdano
leta 1994 in 1995. m-582
Kovač Aleksandra, Dolarjeva ulica
22, Celje, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Celje, izdano leta 1990, izdano na ime Kač
Aleksandra. gno-298857
Kozar Igor, Radvenci 23, Spodnji Ivanjci,
spričevalo o končani OŠ dr. A. Trstenjaka
Negova, izdano leta 1987. gnu-298976
Kozjek Barbara, Polhov Gradec 8,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano leta 2008.
gnm-298934
Krajc Klemen, Cesta 4. maja 3, Cerknica,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Vič, izdano leta 1994. gnw-298928
Krajnc Gregor, Ul. bratov Vošnjakov 2,
Celje, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene
šole v Mariboru – smer avtoličar, izdano leta
1995. gni-298967
Krajnc Maja, Industrijska ul. 7, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje biotehniške
šole Maribor, izdano leta 2007. m-629
Krajnc Sabina, Kasova ulica 19,
Vojnik, spričevalo 1. letnika SSPŠ Celje –
konfekcijski modelar. gnh-298614
Krajnc Simona, Šentjungert 3, Šmartno v
Rožni dolini, spričevalo 1. letnika Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 2008.
gnh-298939
Krajnc Tamara, Škerbotova ulica 3, Ruše,
spričevalo 1. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 2008. m-612
Kralj Mitja, Boršt 4, Metlika, spričevalo
3. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano
leta 2008. gne-298567
Kravcar Janez, Belšinja vas 11, Trebnje,
maturitetno spričevalo Srednje šole Josip
Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta 2005.
gnc-298869
Krizman Urška, Cesta Valentina Orožna
10, Šentjur, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Celje, izdano
leta 2006. gnh-298889
Krmel Polona, Benedikt 19b, Benedikt,
maturitetno spričevalo Srednje kmetijske
šole – kmetijski tehnik, izdano leta 1992.
m-571
Kropec Polona, Trnovec pri Slovenski
Bistrici 21, Slovenska Bistrica, indeks, št.
F0002318, izdala FF. m-547
Krstevska Žaklina, Povšetova ulica
20, Ljubljana, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2008. gnj-298862
Krstić Gordana, Gradnikova ulica 2,
Idrija, spričevalo o zaključnem izpitu in 3.
letnika Srednje gostinske šole v Ljubljani,
izdano leta 1998. gnm-298609
Krujsl Marjan, Ulica 5. prekomorske 3,
Ptuj, spričevalo 1. in 2. letnika Strojne šole
Ptuj – avtomehanik, izdano leta 1992 in
1993. m-616
Kržičnik Žiga, Cesta Radomeljske čete 4,
Radomlje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
strojne šole v Ljubljani, izdano leta 2003 in
2004. gnw-298824
Kučan Danijel, Cankarjeva ulica 74,
Murska Sobota, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole Rakičan, št. I/ZV-738.
gnl-298660
Kudr Sijamhodžić Nejc, Jesenovo
23b, Čemšenik, spričevalo 1. in 2.
letnika Gimnazije in srednje ekonomske
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šole Trbovlje, izdano leta 2005, 2006.
gny-298722
Kuhar Vesna, Gmajnica 105, Komenda,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika in o
zaključnem izpitu Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 1995, 1996 in 1997.
gnk-298586
Kutič Aleks, Vojkovo nabrežje 37, Koper
– Capodistria, zaključno spričevalo, št.
I-LP/130 z dne 1. 2. 2007. gnz-298871
Kužet Goran, Šercerjeva cesta 1, Velenje,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne tehniške,
elektro in računalniške šole v Velenju, izdano
leta 2001 in 2002. gny-298922
Lah Lena, Mariborska cesta 10,
Slovenska Bistrica, spričevalo poklicne
mature Srednje šole Slovenska Bistrica –
ekonomski tehnik, izdano leta 2003. m-627
Lajh
Andrej,
Zgornja
Hajdina
88/a, Hajdina, spričevalo poklicne mature
Ekonomske šole Ptuj, izdano leta 2006.
gnu-298526
Lampič Urška, Vaše 10/b, Medvode,
spričevalo 3., 4. letnika in obvestilo o
opravljeni maturi Srednje biotehniške šole
v Kranju – vrtnarski tehnik, izdano leta 2004
in 2005. gni-298963
Lavtar Iris, Župančičeva 1, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Slava Klavora,
izdano leta 2008. m-605
Laznik Jože, Šalek 93, Velenje, diplomo
CSŠ Velenje. gnr-298754
Lebinger Anže, Brilejeva ulica 22,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2006. gnt-298652
Lipovec Janko, Cesta 4. maja 13,
Cerknica, spričevalo Šolskega centra
Postojna – smer avtomehanik, izdano leta
2008. gnc-298944
Litrop Aleksandra, Žižki 90, Črenšovci,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Murski Soboti, izdano leta 2008.
gnn-298608
Logar Nina, Velesovska 9, Šenčur,
spričevalo 8. razreda OŠ Šenčur, izdano
leta 2002. gnq-298980
Lončar Nina, Mala ulica 5, Horjul,
spričevalo 3. letnika Srednje vzojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
2007. gnt-298656
Lončar Vesna, Mala ulica 5, Horjul,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole
za trgovinsko dejavnost Ljubljana, izdano
leta 1983, 1984 in 1985, izdano na ime
Florjančič Vesna. gno-298657
Lovrenčič Natalija, Pri Habakuku 19,
Maribor, indeks, št. 61239616, izdala FF
Maribor. m-609
Lovrić Đorđe, Završje 25/a, LjubljanaDobrunje, indeks, št. 30010357, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Ljubljani. gnr-298704
Lugarič Robert, Dunajska cesta 101,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1996. gnq-298955
Lukan
Jrneja,
Žirovnica
101/b,
Radovljica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1995. gnk-298611
Lukić Slađana, Cesta dveh cesarjev
106/o, Ljubljana, spričevalo od 1. do
3. letnika Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev Ljubljana, izdano leta 1988
do 1991. gnm-298659
Lukunič Katja, Ulica Manice Komanove
4, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 2003. gnv-298979
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Lužar Branko, Radovlja 52, Šmarješke
Toplice, spričevalo 8. razreda OŠ Šmarje,
izdano leta 1986. gnz-298971
Mahić Samela, Jakopičeva 30, Kamnik,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
trgovske šole v Domžalah, izdano leta 2000.
2002 in 2003. gnd-298672
Majcen Petra, Apaška cesta 5, Gornja
Radgona, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
tekstilne šole – šivilja, krojač. gny-298847
Majhenič Bojan, Koliška ulica 7,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za voznike motornih vozil na Ježici.
gnl-298610
Makari Tjaša, Dolenjska cesta 34,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Oskarja
Kovačiča v Ljubljani. gnb-298620
Makovac Samanta, Sv. Anton Ravne
14, Koper – Capodistria, spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2001 in
2002. gnc-298544
Manoleva Slavica, Habatova 16, Trzin,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Domžale,
izdano leta 2006. gnt-298752
Marinšek Mojca, Slovenska cesta 55B,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 2003. gnl-298935
Marolt Aleksander, Podulaka 4, Ljubljana,
spričevalo 1., 3. in 4. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška. gnu-298601
Maršič Martina, Oljčna pot 23/b, Koper
– Capodistria, spričevalo 2. letnika Srednje
vzgojiteljske šole Ljubljana, izdano leta
2007. gni-298563
Martić Darko, Ulica Milana Majcna 21,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje šole ŠCPET Ljubljana, izdano leta
2004, 2005 in 2006. gni-298688
Martić Manojlo, Ulica Milana Majcna
21, Ljubljana, indeks, izdala Srednja
šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gnh-298689
Matić Andrea, Tiči 7, 51000 Reka,
indeks, št. 21030886, izdala FDV v Ljubljani.
gns-298628
Mavec Liljana, Golo 21/a, Ig, diplomo
Srednje agroživilske šole v Ljubljani,
izdana leta 1990, na ime Kastelic Liljana.
gnn-298733
Mavrer Guzej Ksenija, Glinškova ploščad
6, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Ledina, izdano leta 2007 in 2008.
gns-298653
Medja Marin, Ul. Jožice Flander 10,
Maribor, maturitetno spričevalo in spričevalo
3. letnika III. gimnazije Maribor, izdano leta
2004 in 2005. m-544
Medved Nejc, Golovec 9, Trbovlje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Trbovlje,
izdano leta 2000. gnq-298655
Mencinger Petra, Prešernova 5,
Radovljica, indeks, št. 12150160607, izdala
Prometna šola Maribor. gnn-298758
Merc Martin, Repišče 23, Zgornji
Leskovec, spričevalo OŠ Leskovec, št.
191/92, izdano leta 1992. gnm-298863
Meršol Roberta, Dalmatinova ulica 1,
Novo mesto, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole Novo mesto, izdano
leta 1999, izdano na ime Vavžik Roberta.
gns-298978
Mestnik Lara, Zgornja Draga 16/a,
Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta
2008. gnk-298736
Mežič Stanislava, Dolga Raka 6, Raka,
maturitetno spričevalo, obvestilo o uspehu
pri maturi in spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Novo mesto. gnu-298726

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Mihalinec Denis, Šalek 81, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Velenje, št. 1115-20 – strojni mehanik,
izdano leta 2006. gni-298938
Mikl Samo, Svenškova ulica 3,
Slovenska Bistrica, indeks, št. 110502198,
izdala Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gny-298772
Miko Tamara, Reštanj 23, Krško,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 2006. gnf-298916
Mikuž Pavle, Razlagova 1, Maribor,
maturitetno spričevalo IV. gimnazije Maribor,
izdano leta 1998. m-559
Milojević Željko, Stritarjeva ul. 4, Žalec,
spričevalo 3. letnika SŠGT Celje – kuhar,
izdano leta 2004. m-546
Mlinar Blaž, Moste 76, Žirovnica,
spričevalo 3. letnika Srednje prometne šole
Maribor, izdano leta 2004. gnq-298705
Mlinarec Simon, Zadružna ulica 24,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Vič, izdano leta 2006. gnm-298759
Mlinarec
Simon,
Zadružna
ulica
24, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri
maturi Gimnazije Vič, izdano leta 2006.
gnv-298975
Mojzer Sandra, Koroška cesta 92,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje glasbene in baletne šole Maribor,
izdano leta 1999. m-615
Mukavec Mateja, Hrib 12, Vinica,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
2006 in 2007. gns-298553
Mulalić Don, Tržaška 68, Ljubljana,
spričevalo 9. razreda OŠ Vič, izdano leta
2008. gnc-298719
Nadarević Denis, Staneta Rozmana
3, Črnomelj, spričevalo 1. letnika Srednje
poklicne in strokovne šole Črnomelj – strojni
mehanik, izdano leta 2008. gny-298597
Nedog Zoran, Kicar 77, Ptuj, obvestilo
in spričevalo o poklicni maturi Srednje
ekonomske šole Ptuj – smer komercialist,
izdano leta 2005. m-585
Novak Nika, Klinja vas 1, Kočevje,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnn-298933
Obran Mitja, Zamušani 41, Gorišnica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2007. gnz-298696
Ograjenšek Matevž, Andraž 97, Polzela,
spričevalo o končani OŠ Osnovne šole
Polzela, izdano leta 2008. gnb-298920
Omerza Jasna, Livade 12, Izola – Isola,
spričevalo 4. letnika SGTŠ Izola, izdano leta
2002. gnb-298945
Ozvaldič Mihael, Stara gora pri Šentilju
21, Šentilj v Slov. goricah, spričevalo 1. in
3. letnika SERŠ, izdano leta 2005 in 2007.
m-635
Partljič Boštjan, Cesta 4. julija 63,
Spodnji Duplek, spričevalo o poklicni maturi
Izobraževalnega centra v Mariboru – smer
ekonomski tehnik, izdano leta 2002. m-579
Pavkovič Anemari, Cesta v Rogozo 20,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 1.
letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor, izdano leta 2005. m-623
Pavlin Eva, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2006. gnl-298510
Pavlin Mirjam, Archimetova ulica
11, Ljubljana, maturitetno spričevalo
Ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2006. gnv-298650

Pečnik Denis, Studenice 24, Poljčane,
spričevalo 1. letnika Srednje računalniške
šole v Mariboru, izdano leta 2007. m-637
Pečoler Mateja, Šmartno 33, Šmartno
pri Slov. Gradcu, maturitetno spričevalo
Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta
2005. gnx-298598
Pelicon Kristjan, Gregorčičeva 23H,
Dornberk, maturitetno spričevalo, obvestilo
o uspehu pri splošni maturi in spričevalo 3.
in 4. letnika TŠC Nova Gorica – Tehniška
gimnazija, izdano leta 2006 in 2007.
gnl-298760
Peran Anuška, Pot na Novine 10, Šentilj
v Slov. goricah, maturitetno spričevalo
Klasične gimnazije v Mariboru, izdano leta
2002. m-621
Peršič Tadej, Bajtova ulica 10, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano
leta 1998 in 1999 in 2000. gno-298832
Peršolja Aljoša, Hruševlje 11, Dobrovo
v Brdih, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Nova Gorica – smer kmetijec,
izdano leta 1994. gnl-298685
Petek Tadej, Šolska ulica 39, Mozirje,
spričevalo o opravljeni poklicni maturi
poklicne in tehniško elektro računalniške
šole Velenje, izdano leta 2007. gnx-298748
Peterka Grega, Livada 23, Ljubljana,
indeks, št. 12130080837, izdala Višja
strokovna šola za telekomunikacije v
Ljubljani. gnr-298729
Petrovič Špela, Rošnja 18/a, Starše,
indeks, št. 81638134, EPF Maribor. m-563
Petrovič Špela, Rošnja 18/a, Starše,
indeks, št. 81638134, izdala EPF Maribor.
m-563
Pianecki Kristjan, Kažipotna 1, Izola
– Isola, indeks, št. 09990846, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gnm-298534
Pirtušek Nives, Betnavska cesta 13,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Steklarske šole Rogaška Slatina, izdano
leta 2000. m-589
Plemenitaš Urška, Planinska cesta 20,
Lovrenc na Dravskem polju, spričevalo 4.
letnika Gimnazije in srednje kemijske šole
Ruše, izdano leta 2006. m-599
Pliberšek Mateja, Kopivnik 3, Maribor,
indeks, št. 61241332, izdala FF v Mariboru.
m-638
Podbevšek Maja, Kovinarska cesta
1/c, Kamnik, spričevalo 2. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnu-298626
Podboj Andraž, Studenec 13, Trebnje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta 2002.
gnk-298786
Podričnik Matej, Lenartova ulica 26,
Mežica, obvestilo o uspehu 4. letnika
Srednje gradbene, geodetske in ekonomske
šole Ljubljana, šolsko leto 2005/2006.
gnh-298539
Pogačnik Jolanda, Srednje Bitnje 54,
Žabnica, spričevalo 3. letnika Poklicne
tekstilne šole v Kranju – smer šivilja, izdano
leta 1982, izdano na ime Debenec Jolanda.
gnt-298877
Polevek Davorin, Klanc 15, Dobrna,
spričevalo Poslovno komercialne šole
v Celju, izdano leta 2006 in 2007.
gnk-298711
Polič Aljoša, Lorgerjeva 11, Maribor,
indeks, št. 93576823, izdal FERI Maribor.
m-586

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Poplatnik Špela, Podutiška 54, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Gimnazije Ljubljana
Šiška, izdano leta 1998, 1999 in 2002.
gnv-298675
Potočnik Aleš, Podmilščakova ulica 37,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Ljubljana, izdano leta 2007. gno-298882
Premužič Dominko, Veliki vrh 11, Zavrč,
zaključno spričevalo Strojne šole Ptuj –
oblikovalec kovin, izdano leta 1992. m-580
Prevolšek Aljaž, Vinska pot 4, Rogatec,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Rogaška Slatina – gimnazija, izdano leta
2008. gnz-298546
Prodanović Stela, Cesta v Staro vas
1, Postojna, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Postojna, izdano leta 2001 in
2002. gnr-298554
Pucelj Primož, Ljubljanska cesta 4/e,
Grosuplje, obvestilo o uspehu pri maturi in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2004 in
2005. gnf-298666
Pustavrh Roman, Draževnik 1, Dobrova,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šola Ljubljana, izdano leta 1980.
gnh-298739
Račečić Maja, Krpanova ulica 15,
Maribor, indeks, št. 61099506, izdala
Pedagoška fakulteta. m-564
Radovanović Dejan, Britof 334, Kranj,
certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji,
št. 986/2006/8400.002.4.1., izdan leta 2006.
gnm-298859
Rajh Martina, Apače 156, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo 4. letnika
Ekonomske gimnazije Ptuj, izdano leta
2007. m-626
Ranđelović Timotej, Velika Loka 1,
Grosuplje, spričevalo o končani OŠ Vič,
izdano leta 2005. gnq-298730
Razgoršek Iztok, K železnici 5, Bistrica
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 1997.
m-646
Regoršek Peter, Proseniško 59, Šentjur,
indeks, št. 61233076, izdala Pedagoška
fakulteta Maribor. gnt-298527
Resman Borut, Zgoša 24, Begunje na
Gorenjskem, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje tehniške šole Škofja Loka.
gnf-298616
Rešek
Nataša,
Zgornje
Škofije
96/a, Škofije, diplomo Srednje šole – upravni
tehnik, izdana na ime Makuc Nataša, leta
1990. gnd-298743
Rezelj Sara, Vodnikova cesta 304,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
2001 in 2002. gnl-298735
Rogina Bojana, Wilhelmova 1, Ptuj,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Ptuj.
gne-298617
Rous Marjana, Ravenska 21, Beltinci,
spričevalo 3. letnika SPTŠ Murska Sobotatekstilni konfekcionar, izdano leta 1993.
gnm-298709
Rous Marjana, Ravenska 21, Beltinci,
spričevalo 1. letnika ŠPTS Murska Sobota
– tekstilni konfekcionar, izdano leta 1991.
gnl-298710
Rovšek Sara, Koroška 24, Ljubljana,
letno spričevalo Srednje šole za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2004.
gnl-298560
Saule Danijela, Cepki 25, Dekani,
spričevalo 8. razreda OŠ Ljudske univerze
v Kopru, izdano leta 2004. gnj-298687

Seličanec Zlatko, Čakovec, Hravška,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbenega
šolskega centra Ivana Kavčiča v Ljubljani,
št. 172/66. gnl-298910
Selimović Alisa, Clevelandska ulica 47,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Ljubljana – gimnazija, izdano leta
2006. gnm-298509
Selvija Imeri, Dunajska 226, Ljubljana,
indeks, št. 29006628, izdala Naravoslovno
tehnična fakulteta v Ljubljani. gng-298615
Senekovič Jernej, Za Kalvarijo 106,
Maribor, indeks, št. 93624209, izdal FERI
Maribor. m-550
Simčič Katja, Ulica bratov Hvalič 31,
Nova Gorica, preklic indeksa, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 88/2007.
gng-298740
Sklepič Vita, Kozjak nad Pesnico 21/b,
Zgornja Kungota, maturitetno spričevalo,
obvestilo o uspehu pri maturi in spričevalo
4. letnika Gimnazije in srednje kemijske šole
Ruše, izdano leta 2002. gnu-298576
Slekovec Sebastjan, Kajuhova ulica
4, Slovenske Konjice, spričevalo 1. in 2.
letnika Srednje elektro in računalniške
šole v Mariboru, izdano leta 2005 in 2006.
gni-298638
Slokar Kristjan, Cesta 4. maja 95,
Cerknica, spričevalo 2. letnika Centra
strokovnih šol Postojna, izdano leta 2008.
gni-298513
Smole Jože, Sončna ulica 3, Rogaška
Slatina, indeks, št. 11090029210, izdala
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem
Maribor. gnn-298858
Soršak Janja, Visole 160, Slovenska
Bistrica, spričevalo 4. letnika in spričevalo
poklicne mature Srednje šole Slovenska
Bistrica – ekonomski tehnik, izdano leta
2007. m-598
Stariha Niko, Slovenska vas 14, Mirna
Peč, letno spričevalo in obvestilo o uspehu
Gostinske šole, št. 2161, izdana leta 1994 in
1995. gnp-298556
Starina Andreja, Leskovec v Podborštu
4, Šentjanž, spričevalo o poklicni maturi
Ekonomske šole Novo mesto – ekonomsko
komercialni tehnik, izdano leta 2004.
gnp-298756
Stele Saša, Gmajnica 76, Komenda,
spričevalo 1., 3. in 4. letnika Šolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2005,
2007 in 2008. gny-298697
Stelec Marijan, Pot na Rakovo jelšo 7,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika
Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta
1981, 1982 in 1983. gnv-298950
Sternad Maja, Devina 26, Slovenska
Bistrica, spričevalo o končani OŠ Slovenska
Bistrica, izdano leta 2005. gnd-298568
Strašek Dunja, Dunajska 19, Ljubljana,
indeks in zaključno spričevalo Srednje šole
za gradbeništvo na Šolskem centru v Celju,
1992. gnb-298570
Strojan Nika, Jakopičeva 8, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2008. gng-298915
Strozak Nina, Vandotova ulica 31,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2006. gnj-298512
Šarac Rusmira, Rjava cesta 2/a,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2008. gnt-298677
Šetman Urban, Alpska 9, Bled, indeks,
št. 18070206, izdala FF v Ljubljani.
gnx-298573
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Šket Katja, Ceste 3, Rogaška Slatina,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Center Celje,
izdano leta 2006. gnl-298535
Školc Jože, Cankarjeva cesta 19, Šoštanj,
spričevalo 3. letnika Strojno tehnične šole v
Velenju, izdano leta 1999. gnr-298654
Škrajnar Nadja, Rimska cesta 13,
Trebnje, spričevalo 3. letnika SVŠGL –
umetniška gimnazija v Ljubljani, izdano leta
2008. gns-298703
Šloser Nataša, Liptovska ulica 20,
Slovenske Konjice, spričevalo poklicne
mature Živilske šole Maribor – živilski tehnik,
izdano leta 2005. m-607
Šmigoc Gregor, Jareninski dol 36,
Jarenina, maturitetno spričevalo SERŠ
Maribor, izdano leta 2008. m-602
Šorn Martina, Župančičeva ulica 1,
Kamnik, indeks, izdala Srednja agroživilska
šola v Ljubljani. gne-298917
Špes Ana, Dušana Kvedra 6, Celje,
spričevalo 3. letnika Poslovno komercialne
šole v Celju – ekonomski tehnik, izdano leta
2008. gns-298578
Špilak Sabina, Kot 10, Postojna,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano
leta 2004, 2006 in 2007. gnc-298973
Štimac Janja, Cankarjeva 8, Kočevje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
tehniških usmeritev in družboslovja Kočevje,
izdano leta 1985, izdano na ime Troha Janja.
gnp-298981
Štucl Petra, Podlehnik 48, Podlehnik,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1. do 4. letnika Ekonomske šole Ptuj
– upravni tehnik, izdano leta 1998 do 2001.
m-631
Tabaković Halis, Ižanska cesta 400F,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 2004. gnw-298749
Taužič Leon, Bišečki vrh 53, Trnovska
vas, spričevalo o končani OŠ Desternik.
gnx-298848
Teržan Andrej, Javornik 27, Štore,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
Štore, izdano leta 2002, 2003, 2004.
gnk-298865
Teržan Andrej, Javornik 27, Štore,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje strokovne
in poklicne šole v Celju, izdano leta 2005 in
2006. gne-298867
Teržan Andrej, Javornik 27, Štore,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Štore, izdano leta 2004. gnf-298866
Teržan Andrej, Javornik 27, Štore,
spričevalo poklicne mature in obvestilo
o uspehu pri poklicni maturi Srednje
strokovne in poklicne mature v Celju –
program prometni tehnik, izdano leta 2006.
gnh-298868
Tomanič Anja, Ptujska cesta 26, Rače,
maturitetno spričevalo I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2003. m-554
Tomkiewicz Nina, Oražnova ulica 10I,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Majde
Vrhovnik Ljubljana, izdano leta 2000.
gnd-298693
Tomšič Jernej, Grenc 20, Škofja Loka,
spričevalo 1. letnika Srednje medijske in
grafične šole v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnk-298936
Topolovec Sandra, Šentiljska 120,
Maribor, spričevalo OŠ Ivana Cankarja v
Mariboru, izdano leta 2002. m-643
Trogrlič Ladislav, Podbrezje 100, Naklo,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
gostinske turistične in ekonomske šole
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na Bledu, izdano leta 1994, 1995 in 1996.
gng-298640
Ucman Lilijana, Vrhe 6/a, Novo mesto,
spričevalo o končani OŠ Stopice, izdano
leta 1989. gnw-298949
Utroša Mitja, Ulica osvobodilne fronte 7,
Črenšovci, indeks, št. 93576698, izdal FERI
Maribor. m-560
Vauhnik Bojan, Morje 115, Fram,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1995. m-608
Vazovec Tadej, Levstikova 9, Pragersko,
obvestilo o uspehu pri poklicni maturi SERŠ
– računalniški tehnik, izdano leta 2006.
m-640
Veber Lucija, Podgora 7/c, Kotlje,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole
Maribor – aranžerski tehnik, izdano leta
2004. gnv-298750
Vehar Jan, Ljubljanska cesta 133,
Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Domžale, izdano leta 2006 in
2007. gne-298767
Vertnik Andreja, Pupinova 2, Maribor,
indeks, št. 81590546, izdala Fakulteta za
strojništvo v Mariboru. m-562
Vertnik Andreja, Pupinova ul. 2, Maribor,
indeks, št. 93497669, izdala Fakulteta za
strojništvo. m-555
Vilčnik Dragica, Ulica Pariške komune
44, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole Maribor – smer
obdelovalec lesa, izdano leta 1992. m-578
Vinarnik Borut, Zabork 3, Stranice,
spričevalo 4. letnika Poklicne elektrotehnične
in računalniške šole Velenje, izdano leta
2008. gng-298940
Vincek Živa, Martina Krpana ulica 30,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Valentina
Vodnika, izdano leta 2006. gnq-298630
Vogel Andreja, Lom 7, Mežica, diplomo
Srednje šole tehniško naravoslovne in
pedagoške usmeritve Ravne na Koroškem,
izdana leta 1990. gno-298557
Voh Jan, Prisojna 8, Maribor, spričevalo
1. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem Maribor, izdano leta 2007. m-595
Volf Milena, Ul. Edvarda Kocbeka 2,
Sveti Jurij ob Ščavnici, spričevalo 4. letnika
gimnazije pedagoške smeri v Mariboru,
izdano leta 1975. m-575
Voljč Štefan, Verd 185, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Ljubljana – tehnična gimnazija, izdano leta
2002. gni-298888
Volk Danijel, Ajševica 74, Nova
Gorica, spričevalo 1. letnika Nova Gorica.
gns-298528
Vrabec Katja, Mali Osolnik 1, Turjak,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani – kuhar,
izdano leta 2000. gno-298932
Vučina Anton, Grajena 26, Ptuj, zaključno
spričevalo Kovinarske šole Ptuj – smer
strugar, izdano leta 1979. m-584
Vučkič Mitja, Selo 80/a, Prosenjakovci
– Partosfalva, maturitetno spričevalo
Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2007.
gnh-298714
Wolf Tjaša, Blejska Dobrava 140, Blejska
Dobrava, spričevalo 1. in 4. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
v Ljubljani, izdano leta 2000 in 2003.
gnz-298625
Zabavnik Branko, Engelsova 50, Maribor,
spričevalo 8. razreda Martin Konšak, izdano
leta 1982. m-632
Zajec Jožef, Ulica Ferda Vesela 8,
Ivančna Gorica, spričevalo o zaključnem
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izpitu Šole za voznike motornih vozil na
Ježici, izdano leta 1972. gnq-298680
Zalar Tadej, Kobetova ulica 20, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠER v Ljubljani,
izdano leta 2002 in 2004. gns-298878
Založnik Tamara, Čadram 59/a, Oplotnica,
spričevalo 2. letnika Srednje oblikovalne
šole Maribor, izdano leta 2005. m-611
Zavodnik Zarja, Smoletova ulica 12,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2000. gnq-298605
Zdolšek Neli, Lipje 6/a, Velenje,
spričevalo 2. letnika Srednje turistične šole
v Velenju. gnx-298723
Zebec Manja, Mlinska ulica 26, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2007. m-601
Zohil Mauro, Šolska ulica 6, Portorož
– Portorose, maturitetno spričevalo Srednje
pomorske šole v Portorožu, izdano leta
1982. gnr-298579
Zupančič Gregor, V dolini 4, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Moste.
gnh-298789
Zvirac Laura, Kočevska Reka 53,
Kočevska Reka, spričevalo 4. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Ljubljana, izdano leta 2008. gns-298603
Žagar Živa, Planina 44, Zreče, spričevalo
4. letnika Gimnazije Slovenske Konjice,
izdano leta 2007. gno-298582
Žel Nataša, Polički vrh 3, Jarenina,
zaključno spričevalo Srednje živilske šole
v Mariboru – smer slaščičarka, izdano leta
2004. m-576
Žerovnik Gregor, Brilejeva ulica 3,
Ljubljana,
maturitetno
spričevalo
in
spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2001 in 2002. gnn-298508
Žilavec Matjaž, Trg svobode 17, Ravne
na Koroškem, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole. gne-298942

Drugo preklicujejo
Agošton Ištvan, Bratovševa ploščad 9,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-298515
Alič Anja, Hotavlje 66, Gorenja vas,
študentsko izkaznico, št. 01006376,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnu-298876
Alili Jusuf, Bresterniška graba 90,
Kamnica, delovno knjižico, št. 27931.
m-647
Avtoprevozništvo Majer Ivan s.p., Ulica
heroja Lacka 22, Lenart v Slov. goricah,
potrdilo za voznika Dragana Kelenca, št.
008125/BGD31-4-10338/2007 z dne 12. 11.
2007, z veljavnostjo od 12. 11. 2007 do
31. 7. 2008. gnd-298968
Babnik Jan, Ulica dr. Babnika 11, Zgornja
Polskava, študentsko izkaznico, št. 6122634,
izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-556
Berčič Pia Urška, Javor 5/a, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnv-298800
Bizjak Martin, Križ 31, Sežana, študentsko
izkaznico, št. 23070038, Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gni-298588
Bolhar Janez, Kuharjeva 5, Domžale,
delovno knjižico. gnf-298566
Bračko Silva s.p., Plintovec 14,
Zgornja Kungota, potrdilo za voznike, št.
008376/BGD75-2-2394/2008. gnj-298762

Brezovnik Stanislava, Polje 373,
Ljubljana, vozno karto, št. 1692 – 100%
popust s spremljevalcem, izdal LPP.
gnw-298974
Bristrić Izet, Usnjarska cesta 15, Šmartno
pri Litiji, delovno knjižico. gnd-298918
Buček Oliver, Zlatoličje 122/a, Starše,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu s
področja vzgoje in izobraževanja, izdano pri
Ministrstvu za šolstvo in šport, leta 2003.
gne-298742
Bukovnik Martina, Terčava 14, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61120655, izdala
Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-558
Cerar Suzana, Perkova ulica 2, Domžale,
delovno knjižico. gni-298738
Chenyshova Nataliya, Ulica heroja Vojka
4, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 21626.
m-594
Cmager Klavdija, Ulica bratov Greifov
16, Maribor, delovno knjižico, št. 17502.
m-633
Čerin Anže, Na jami 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63050240, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnu-298651
Čurila Tanja, Vodnika 56, Ljubljana,
vozno karto, št. 2108 – 100% popust s
spremljevalcem, izdal LPP. gne-298842
Dedić Dževad, Pokopališka ulica 15,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp-298581
Dedić Halil, Kolodvorska 14/a, Pivka,
delovno knjižico. gni-298713
Dokl Tina, Milčinskega ulica 23, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 21060112, izdala
FDV v Ljubljani. gnz-298921
Dolinar Aleš, Vrunčeva ulica 25/c, Celje,
delovno knjižico. gnw-298574
Drevenšek
Brigita,
Chengdujska
30, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
04035579, izdala Fakulteta za upravo v
Ljubljani. gnr-298954
England Kerr Anna Mojca, Dunajska
cesta 115, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 21070114, izdala FDV v Ljubljani.
gny-298522
Ferjančič Dragica, Šempas 91, Šempas,
delovno knjižico. gnu-298951
Ferk Roman, Prušnikova 38, Maribor,
delovno knjižico. m-543
Fras Marjanca, Žnidaričeva 4, Maribor,
delovno knjižico, št. 43179. m-614
Frelih Jože, Smokuč 49, Zgornje
Gorje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500000674000, izdana pri Cetis Celje.
gnr-298854
Gaber Urška, Ulica Hermana Potočnika
41, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Jožeta Plečnika v Ljubljani.
gnq-298930
Galunič Zvonko, Knafelčeva 28, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 41248. m-565
Gašparovič Maja, Pot v boršt 19,
Ivančna Gorica, študentsko izkaznico, št.
2020258, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnp-298731
Gašperlin Blaž, Topniška ulica 60,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gnt-298927
Geč Petra, Pod vrhom 25, Maribor,
delovno knjigo, št. 23549. m-561
Geček Ana, Kristanova 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18042035, izdala
FF v Ljubljani. gnw-298624
Grah Luka, Oretnekova pot 2, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 63010034, izdala
FRI v Ljubljani. gnr-298904
Haber Žiga, Brinova pot 1, Kočevje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje.
gnx-298548
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Hačević Maja, Krpanova ulica 15,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 61099506.
m-566
Halimi Bekim, Valvazorjev trg 6, Litija,
delovno knjižico. gnp-298931
Hasanagić Alen, Pohorska 2, Celje,
delovno knjižico. gnq-298855
Hodak Milan, Donova cesta 7b, Medvode,
delovno knjižico. gnc-298619
Hodun Valerija, Ulica heroja Vojka 4,
Maribor, delovno knjižico. m-593
Hoffman Henrik, Dražgoška 16, Ljubljana,
orožni list, št. 20719, izdala UE Ljubljana.
gnz-298646
Horvat Metod, Razdrto 33, Hruševje,
delovno knjižico. gno-298682
Hostnik Gregor, Gabrovka 26, Gabrovka,
študentsko izkaznico, št. 30013850, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Ljubljani. gnu-298851
Jerman Klemen, Breg 58, Stara Cerkev,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje.
gno-298532
Jotanović Jelena, Na lazih 4, Brezovica
pri Ljubljani, delovno knjižico. gng-298965
Jurčič & Co., d.o.o., Poslovna cona A 45,
Šenčur, CEMT zvezek – dnevnik, št. 00378/1
in 00379/1 (dnevnik za mednarodni prevoz
blaga) in CEMT licenco 2008 SLO N. 00378
in 00379, z oznako CE/3I0. gnk-298715
Juvan Jana, Rošpoh 39/a, Kamnica,
študentsko izkaznico, št. 21050300, izdala
FDV v Ljubljani. gnr-298604
KD Finančna točka, d.o.o., Celovška
cesta 206, Ljubljana, štampiljko velikosti
58 x 22 mm, z napisom KD Finančna točka
v prvi vrstici, v drugi je napis KD Finančna
točka, premoženjsko svetovanje d.o.o.,
Celovška cesta 206, SI-1000 Ljubljana, št.
54. gnv-298529
Kelenc Gadžijev Majda, Rudniška
ulica 7, Domžale, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, izdano pri Ministrstvu za
zdravje, leta 1983, na ime Kelenc Majda, št.
132/A – 1196/82. gnt-298602
Kersnič Staša, Šalka vas 2/a, Kočevje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje,
št. 005858401. gnw-298724
Klanfar Nina, Markovec 9/a, Stari trg pri
Ložu, študentsko izkaznico, št. 41055190,
izdala FOV v Kranju. gny-298547
Kolarič Jože, Koželjskega 4, Velenje,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500015748000, izdana pri Cetis Celje.
gnm-298884
Kolenc Manca, Gorenja vas pri Mirni 9,
Trebnje, študentsko izkaznico, št. 71060242,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gng-298665
Kološa Barbara, Cankarjeva 50, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 18060875,
izdala FF v Ljubljani. gni-298913
Koprivnik Saša, Kolodvorska 23,
Slovenska Bistrica, delovno knjižico, št.
A 580981. m-553
Koren Edvard, Pohorska 10, Zgornja
Polskava, delovno knjižico, reg. št. 13692,
ser. št. 256278f. m-574
Kostevc Tamara, Rebelčja vas 38, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 93634019, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-548
Koščak Miha, Mala čolnarska 17,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
09070031, izdala Fakulteta za pomorstvo
in promet Portorož. gnv-298550
Košuta Dominik, Miren 14/d, Miren,
študentsko izkaznico, št. 23040068,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnx-298673

Kozan Jože s.p., K. »ELIZABETA
TRANSPORT J., Pribinci 2, Adlešiči,
dovolilnici za Belorusijo, št. 158176 in
0159144. gns-298678
Kozole Emil, Ziherlova 10, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta
Plečnika Ljubljana. gnr-298929
Krošel Monika, Stopno 3/c, Slovenska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 41050027,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnh-298664
Kupčič Igor, Falska cesta 5, Ruše,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-931/00-98 z dne 25. 2. 1988.
gnx-298948
Lavrih Marija, Šentlovrenc 30, Velika
Loka, študentsko izkaznico, št. 18061182,
izdala FF v Ljubljani. gnb-298970
Lazič Goran, Teharje 22, Teharje, delovno
knjižico. gnh-298964
Lindič Veronika, Livold 47, Kočevje,
delovno knjižico. gnt-298952
Lovrenčič Danijel, Uskoška 27, Miklavž
na Dravskem polju, delovno knjižico, št.
30393. m-636
Maček Aleš, Zofke Kvedrove 18, Celje,
odvetniško izkaznico, št. 491/1990, izdana
dne 1. 4. 1991. gnz-298571
Maček Milan s.p., Ulica talcev 5, Šentjur,
voznikovo kartico, št. 1070500003604000,
za voznika Maček Boštjana. gnc-298969
Maček Primož, Zgornje Pirniče 19/d,
Medvode, delovno knjižico. gne-298717
Mikl Samo, Svenškova ulica 3,
Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico, št.
110502198, izdala Visoka šola za zdravstvo
v Ljubljani. gnx-298773
Mohorič Janez, Osojnica 7, Žiri, službeno
izkaznico za varnostnega managerja, št.
009369, izdana pri MNZ Ljubljana, dne
15. 8. 2005. gnr-298629
Mušič Marko, Testenova ulica 47,
Mengeš, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500000836000, izdal Cetis Celje.
gne-298667
Ovniček Slavko, Mrzlavka 30, Novo
mesto, delovno knjižico. gnj-298712
Panker Tomaž, Lenerje 32, Puconci,
študentsko izkaznico, št. 816594, izdala
EPF Maribor. m-552
Paternoster Darinka, Breg pri Litiji 40,
Litija, študentsko izkaznico, št. 63030093,
izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko Ljubljana. gnb-298745
Pavlič Matej, Merčnikova ulica 9,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.
gnf-298520
Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, Ptuj,
licenco za vozilo z reg. št. MB M3-81T, po
licenci GE 00436/00595, izdana pri GZS.
gnw-298599
Petek Vladimir, Štrafelova 36, Ptuj,
delovno knjižico. gnd-298943
Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana-Petrol, štampiljko pravokotne
oblike z napisom PETROL 146 a, v drugi
vrstici Petrol d.d., Ljubljana, v tretji pa 1527
Ljubljana, Dunajska cesta 50. gnc-298744
Plavčak Rok, Vransko 84, Vransko,
študentsko izkaznico, št. 61232682, izdala
FF v Mariboru. m-613
Plemeniti Lidija, Cesta proletarskih
brigad 64, Maribor, delovno knjižico, št.
9801. m-606
Podveršič Anja, Dolje 5, Tolmin, vozno
karto, št. 0806378. gnz-298946
Polič Aljoša, Lorgerjeva 11, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93576823, izdala
FERI Maribor. m-587
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Potočnik Igor, Ul. Veljka Vlahoviča 57,
Maribor, delovno knjižico, št. 18057. m-619
Pulko Franci, Špindlerjeva ulica 52,
Slovenske Konjice, službeno izkaznico,
št. 100382, izdana pri MNT Ljubljana, dne
11. 4. 2008. gnt-298577
Rakipov Ali, Rojčeva 15, Ljubljana,
delovno knjižico. gnu-298751
Razgoršek Iztok, K železnici 5, Bistrica
ob Dravi, delovno knjižico, št. 10885.
m-641
Repas Armin, Činžat 33, Fala, službeno
izkaznico, št. 100252 za varnostnika, izdano
pri MNZ. m-603
Repas Armin, Činžat 33, Fala, pooblastilo
za nošenje orožja, št. M-70. št. PN0006469,
0006702, izdano leta 2008. m-604
Rupnik Peter, Frankolovo 21, Celje,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za
odgovorno osebo v prometu, št. 601889 z
dne 21. 3. 1997. gnp-298856
Rus Dejan, Hrastov Dol 12/a, Šentvid pri
Stični, študentsko izkaznico, št. 23070547,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnp-298606
Sakić Midhat, Letališka cesta 1, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04244214800.
gnp-298956
Sakić Midhat, Letališka cesta 1, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04244214801.
gno-298957
Sedmak Boštjan, Podtabor 3, Knežak,
delovno knjižico. gnc-298769
Sedmak Boštjan, Podtabor 3, Knežak,
študentsko izkaznico, št. 20030445, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnd-298768
Selan Domen, Prešernova cesta 41,
Domžale, dijaško izkaznico, izdal BIC
Ljubljana. gng-298815
Senekovič Jernej, Za Kalvarijo 106,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 93624209,
izdal FERI Maribor. m-551
Smole Barbara, Polje 375, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31260177,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnw-298549
Smrdel Tadeja, Istrska 36, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81659610, izdala
EPF Maribor. m-572
Stevič Gordana, Meža 154/a, Dravograd,
delovno knjižico. gnp-298531
Street Tour d.o.o., Obala 55, Portorož
– Portorose, licenco avtobusa z reg. št. KP
47-59V. gng-298540
Strmljan Metoda, Kandrše 43, Vače,
študentsko izkaznico, št. 09050080, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gng-298765
Šavc Martin, Pameče 279, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico, št. 93624153,
izdal FERI Maribor. m-618
Šegula Tomaž, Naveršnikova 26,
Maribor, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-1719/00-98, ser.
št. 1763/98. gnb-298524
Škapin Urša, Dolenčeva pot 7, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 37001204,
izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gnf-298741
Škorja Jure, Sp. Rečica 24, Laško,
študentsko izkaznico, št. 23060262,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnz-298521
Štancer Urška, Babna Gora 16, Loka pri
Žusmu, študentsko izkaznico, št. 81638826,
izdala EPF Maribor. m-620
Štanfel Martin s.p., Mednarodni prehod 1,
Šempeter pri Gorici, licenco za mednarodni
prevoz v cestnem prometu za vozilo Zastava
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650AD, reg. št. GO F1 321, veljavna do
10. 11. 2008. gny-298872
Štefanič Tanja, Pod bregom 23, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico, št. 21070380,
izdala FDV v Ljubljani. gnd-298843
Šumer Jure, Trnoveljska cesta 93, Celje,
študentsko izkaznico, št. 20013718, izdala
Fakulteta za logistiko univerze v Mariboru.
gnz-298596
Tiršek Anton, Rečica ob Savinji 125,
Rečica ob Savinji, študentsko izkaznico, št.
93518847, izdala Fakulteta za strojništvo
Maribor. m-567
Toman Aleš, Župančičeva cesta 2d,
Bled, študentsko izkaznico, št. 27004676,
Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnh-298543
Tomažin Vito, Dolenji Lazi 27, Ribnica,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje,
št. 0005922637. gnq-298755
Tomkiewicz Nina, Oražnova ulica 10I,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc-298694
Toplak Karolina, Dravska 10, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61222810.
gnh-298593
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Tovornik Marko, Povčeno 2, Rimske
Toplice, delovno knjižico, ser. št. A 681007,
reg. št. 15130. gng-298565
Tušek Matija, Miklavž 48, Miklavž pri
Ormožu, digitalno tahografsko kartico,
št. 107050000565900, izdal Cetis Celje.
gnv-298875
Unučič Boris, Dunajska cesta 101,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-298763
Upravna enota Nova Gorica, mali pečat
s premerom 20 mm. Pečat je obrobljen
z enim krogom. V sredini pečata je grb
Republike Slovenije, pod njim pa številka
26. V zgornjem delu zunanjega kroga
pečata je besedilo »Republika Slovenija«,
pod njim pa besedilo »Upravna enota Nova
Gorica«. V spodnjem delu zunanjega kroga
je besedilo »Nova Gorica«. Ob-7406/08
Ušeničnik Anton, Šmartno 40, Cerklje na
Gorenjskem, plovno dovoljenje za letalo ULN
VIRUS 912, reg. št. S5 – PBU. gnj-298837
Varga Sara, Krog, Dobelska ulica 3,
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
31260196, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gny-298747

Vidakov Aljoša, Čevljarska ulica 17,
Koper – Capodistria, delovno knjižico.
gns-298753
Vončina Miha, Pod brezami 3, Spodnja
Idrija, delovno knjižico. gnh-298514
Vrhovec Kaja, Reboljeva 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 010074559,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnr-298879
Vukota Zoran, Ulica Milana Majcna 13,
Ljubljana, certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji za voznika v cestnem prometu,
št. 89/2006/8400.002.4.0, izdan leta 2006.
gnx-298627
Wang
Jianping,
Korytkova
ulica
20, Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
04244223256. gnk-298561
Zadravec
Monika,
Razkrižje
20/a, Ljutomer, študentsko izkaznico, št.
93605217. m-568
Zmajšek Tomaž, Okrogarjeva 17, Zagorje
ob Savi, delovno knjižico. gnk-298536
Žmavc Ivan, Šmarje 157, Šmarje,
izkaznico vojnega veterana, št. 1403, izdana
15. 2. 2001. gnn-298708
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